
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

ROLLEX VOSK   

SYMBOL   

A-12   

pH   

4,5   

   

  Lesklá  polymérová impregnácia pre  karosérie motorových vozidiel. Urýchľuje proces sušenia;  

dokonale   chráni farby automobilov pred negatívnymi poveternostnými podmienkami 

(teplota, vlhkosť).   Poskytuje  účinok  odvádzania vody z karosérie vozidla.  Schne sám, bez 

ďalšieho fúkania.  Tvorí  hydrofóbny povlak.  Odporúča sa pre  umývanie áut  s  programom 

lesku  ako pomôcka na oplachovanie a odvlhčovač.   
   

POUŽIŤ:   
• portálové a  tunelové umývania,  automatické umývanie áut,  ručné umývanie,  

samoobslužné (práškové)  bezdotykové umývanie áut;   

• karosérie automobilov;   

• laky všetkého druhu.   
   

KOMPOZÍCIA:   
 5-15% katiónových povrchovo aktívnych látok  ,  pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Používajte  podľa  programu  autoumyvárne.    

Údržba a odvlhčovanie: vysokotlakové pranie: 1:500 s vodou (0,2% - 20 ml / 10 l vody) - (15-25 

g / osobné auto).  Opláchnite vodou.    

Umývanie rúk: 1:500 s vodou (0,2% - 20 ml / 10 l vody).  Aplikujte pomocou  pneumatického 

alebo ručného postrekovača.   

Prípravok  sa môže použiť na riedenie vodou so širokým  teplotným rozsahom (20 °C – 60 °C).    

 Pre lepšie výsledky zrieďte demineralizovanou vodou   

V prípade  použitia na oplachovanie vody, tzv.  mestské (tvrdé) by sa mali utrieť a leštiť telo 

mäkkou  handričkou.  

   

HROZBY:   
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 Signálne slovo:   

Nebezpečenstvo  

   

 Výstražné upozornenia  :   

H315 – Podráždenie  pokožky   

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
   

Bezpečnostné  upozornenia:   

P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranu očí  

P305+P351+P338 – AK V OČIACH:  Niekoľko minút  opatrne   opláchnite vodou. Odstráňte 

kontaktné šošovky,  ak  sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí P310 – Okamžite   

kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.    

   

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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