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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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Odmrażacz do szyb 500 ml atomizer 
 

 
 

Niezwykle skuteczny preparat do odmrażania szyb samochodowych, 
lusterek i reflektorów. W krótkim czasie dokładnie usuwa szron, śnieg 
oraz sól, nie tworząc rys spowodowanych tradycyjnym skrobaniem 
szklanych powierzchni. Preparat nie niszczy uszczelek oraz wyciera-
czek, pozostawiając powierzchnię bez smug i zarysowań. Charaktery-
zuje się przyjemnym, świeżym zapachem. 
 o 50% większa wydajność, 
 stabilna wysoka jakość. 

ZASTOSOWANIE 

 szyby samochodowe, lusterka, reflektory samochodowe 

DANE TECHNICZNE: 

Skład:  alkohol (etanol, izopropanol) > 40%, kompozycja zapachowa 
(Limonene, Geraniol, Linallol, Hexyl innamal), glikol lub gliceryna>5 
% 
Kolor: niebieski lub zielony 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznego preparatu chemicznego. Stosować bez rozcieńczenia. 
Za pomocą spryskiwacza/atomizera  preparat nanieść na zaszronioną 
szybę, a następnie przy pomocy zbieraka gumowego oczyścić po-
wierzchnię. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w organizacji o systemie jakości 
zgodnym z  ISO 9001:2008 w zakresie produkcja kosmetyków samo-
chodowych. 
 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE 

Termin ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt przechowywać  w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie za-
pakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: od +10 °C do 
+30 °C. Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 
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Pojemność Opakowanie 
ilość sztuk  
w kartonie 

waga 1 szt. 
/ 1 kartonu 

500 ml butelka typu PET 12 szt. 0,5 kg/6 kg 

 

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego 
ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. 
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy. 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płu-
kać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je ła-
two usunąć. Kontynuować płukanie. 
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