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 SHAMPO DRY   
SYMBOL   

A-43   

pH   

5,5   

   

Veľmi účinný šampón na ručné umývanie  karosérií automobilov  s funkciou  leštenia a sušenia 

(odpudzovanie vody).  Vyznačuje sa vysokou účinnosťou  účinku, neobsahuje  agresívne látky  

a rozpúšťadlá.  Má príjemnú, osviežujúcu, lesnú vôňu.  Stredne peniaci   prípravok.  Odporúča 

sa na umývanie celého  vozidla.   
   

POUŽIŤ:   karosérie automobilov, dodávky, nákladné automobily, motocykle, štvorkolky, bicykle.    

KOMPOZÍCIA:   

5-15% neiónové  povrchovo aktívne látky, <5% amfoterické a katiónové  povrchovo aktívne látky, 

zloženie vône,  pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Príprava na ručné umývanie  karosérií automobilov.  Roztok pri pracovnom   zriedení 0,5-1% 

(50100ml/10l vody).  Pred použitím opláchnite piesok, aby ste nepoškriabali karosériu vozidla!   

Pracovný roztok  by sa mal aplikovať  špongiou alebo mäkkou kefou, po ktorej opláchnite vodou.  

Najlepšie výsledky  sa dosahujú pomocou demineralizovanej vody na oplachovanie.    

   

Nepatrite!  

- nechajte prípravok vyschnúť na   povrchu laku.    

- použite prípravok na vysoko vyhrievaných a slnečných miestach.    

- zmiešajte   šampón s inými výrobkami podobného  použitia v dôsledku oslabenia  umývacieho a 

sušiaceho účinku.   

   

HROZBY:   

    
Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne  poškodenie očí  

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.   

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