
Car Attack Kokpit 

 
Car Attack Kokpit 

KARTA TECHNICZNA NR H 004/13 
Data aktualizacji 02.12 .2013 

 

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materia-
łu upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. 
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Car Attack Kokpit 
 
 

Produkt KOKPIT przeznaczony jest do pielęgnacji kokpitu i elemen-
tów z tworzyw sztucznych wewnątrz kabiny samochodu, przewidzia-
ny również do zastosowań w gospodarstwie domowym. 

ZASTOSOWANIE: 

 Klasyczna formuła czyszcząca i zabezpieczająca wewnętrzne elementy samo-
chodu: tablice rozdzielcze, części plastikowe, skórzane i skóropodobne oraz 
gumowe. 

 Doskonale czyści, konserwuje, zabezpiecza przed wilgocią, kurzem i promie-
niami UV. 

 Doskonale czyści meble i galanteria skórzana, szafki kuchenne; meble lamino-
wane itp. 

DANE TECHNICZNE: 

Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne 5%, woda, kompozycje zapa-
chowe, konserwant – methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 

 
Kolor: lekko mleczny 
Zapach: Wg asortymentu 
Gęstość w 20 °C: 0,997 g/cm3 

PH: ok. 6-8 

SPOSÓB UŻYCIA: 

 Ustawić zawór spryskiwacza w pozycji „ON”, a następnie * Preparat nanieść 
bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i wypolerować miękką szmatką lub 
spryskać szmatkę i równomiernie rozprowadzić. 

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU: 

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia powierzchni czyszczonej. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez 
CERTYFIKAT ISO 9001:2008. 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE: 

Termin ważności wynosi 48 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie  
zapakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: +1°C do +300C 
 

Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 
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Pojemność Opakowanie 
ilość sztuk  
w kartonie 

Waga brutto 
1 szt. 

500ml butelka typu PET 12szt. 0,5kg 

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. 

Przykładowy wygląd produktu: 
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