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ROLLEX G-WAX JASMINE 
pH 

5 

 

Wysoko skoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii 
samochodowych o zapachu jaśminu. Doskonale zabezpiecza lakiery przed negatywnym 
wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność), w znacznym stopniu 
ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyśpieszając tym samym 
proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do 
każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania jako 
nabłyszczacz i osuszacz. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
 
SKŁAD: 
5-15% kationowe środki powierzchniowo czynne, <5% węglowodory alifatyczne, 
kompozycja zapachowa (Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Linalool) 
 
Zawiera: 1-propanamonium, 2-hydroksy-N-(2-hydroksypropyl)-N,N-dwumetyl-, estry z 
kwasami tłuszczowymi, C18 nienasyc., Me siarczany (sole) 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Sporządzić PREMIX 1:2,5 z wodą (najlepiej demineralizowaną) 
Ustawić na dozowaniu stężenie od 0,2 % (1:500) do 0,4% (1:250). 
Nanieść produkt na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczona o temp: 20÷30⁰C). Po 
chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia.  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ: 

 
Hasło ostrzegawcze: 
Niebezpieczeństwo 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P280 – Stosować ochronę oczu 
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 – Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z 
krajowymi przepisami 
 
EUH 208 – Zawiera hexyl cinnamal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej  
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na 
opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 
 
 
 


