
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

CAR MAX BIS   
pH   

14   

   

Alkalický prípravok so širokou  škálou aplikácií;  vyznačuje sa  vysokou  účinnosťou činnosti.   

Vzhľadom  na svoje vlastnosti a možnosť  použitia v    roztokoch rôznych koncentrácií sa 

odporúča na časté umývanie karoséria motorových vozidiel, osobných automobilov, terénnych 

vozidiel, autobusov atď.   Odporúča sa pre všetky typy autoumyvární ako sprej (turbo postrek).    

   

POUŽIŤ:   

• osobné automobily, dodávky,  autobusy, terénne vozidlá;   

• umývanie rúk;   

• Samoobslužné  autoumyvárne.    

   

KOMPOZÍCIA:   

<5% EDTA (kyselina etyléndiaminenetetraoctová) a jej soli; <5%   neiónové povrchovo aktívne 

látky; <5% aniónové  povrchovo aktívne látky   

   

Obsahuje: hydroxid draselný;   tetrasodný varzenát; D-glukopyratónáza,  C8-10 oligoméry alkyl 

glykozidy  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

- postrekovač: v zime 1:20 s vodou;  leto 1:50 s vodou;    

penová tyč: v zime 1:1 s vodou;  leto 1:2 s vodou 

umývanie rúk:  1% roztok (100 ml / 10 l vody);  

- turbo postrek: 2% (200ml / 10l vody);   umyte  čistou  vodou,  najlepšie  pod vysokým tlakom; 

v prípade  veľmi silných nečistôt sa pracovné roztoky môžu zmeniť.  

   

Poznámka: Nedovoľte   , aby prípravok vysušil povrch pokrytý  pracovným roztokom.   
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TECHNICKÁ KARTA 
   

TIPY NA NEBEZPEČENSTVO:   

   

   
 Signálne slovo:   

Nebezpečenstvo  

   

 Výstražné upozornenia  :   

H314 - Spôsobuje vážne  popáleniny kože a  poškodenie očí  

   

Bezpečnostné  upozornenia:   

P280  – Používajte ochranné    rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

P301+P330+P331 – PRI PREHLTNUTÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

P303+P361+P353 – V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite 

odstráňte všetok kontaminovaný odev.  Opláchnite   pokožku pod prúdom vody [alebo sprcha].   

P305+P351+P338 – AK SA DOSTANETE DO OČÍ:  Niekoľko minút ostro opláchnite  vodou.  

Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí  

   P310  – Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

P405 – Skladujte pod zámkom  

P501 –   Nádobu zlikvidujte vo vhodne označených nádobách na odpad v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi    

   
OSN 1719  

   

UPLYNUTIE:   

36 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   

Ďalšie informácie dostupné v   karte bezpečnostných údajov  

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, 

ktorá by sa mala použiť ako  prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na 

zber plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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