INFORMACJA TECHNICZNA

MS

WAX

Aroma

HYDROWOSK DO KONSERWACJI
KAROSERII

OPIS PRODUKTU
MS WAX AROMA to wysokiej jakości zapachowy hydrowosk do konserwacji lakieru przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnię
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Wydłuża czas między myciami,
nadaje przyjemny cytrusowy zapach, a ochronna powłoka woskowa ułatwia pracę wycieraczek.
zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych
ułatwia pracę wycieraczek
pozostawia silny, cytrusowy zapach
optymalny w myjniach bezdotykowych i ręcznych

Pojemność
5L

PAKOWANIE

szt. op. ZBIORCZE
1

szt. PALETA
90

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Sposób dozowania i wielkość dozy należy dopasować do rodzaju stosowanego urządzania lub
pompy dozującej. Produkt wlać do odpowiedniego zbiornika lub podłączyć do pompy dozującej. Rozcieńczać środek w stężeniu 0,1% - 0,2%. Zużycie na jeden samochód 10 - 20 ml. Dla
uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną.

0,1% - 0,3%
DANE TECHNICZNE

PRZECHOWYWANIE

Wygląd: pomarańczowa ciecz

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty
produkcji.

Zapach: cytrynowy
Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,98
pH: 4 - 6

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: 1-Propanamin, 2-hydroksy-N-(2-hydroksypropylo)-N,N-dimetylo-, estry kwasów
tłuszczowych, C18 nienas., Me siarczany (sole); 1-propanamino, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-(C12-18 acyl) pochodne, wodorotlenki, sole obojętne. H318 - Powoduje
poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H412 - Działa szkodliwie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280
- Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. EUH 208 - Zawiera
d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
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