
  
   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

TAN CAR   
SYMBOL   

A-18   

pH   

14   

   

 Alkalický prípravok tvoriaci penu  na časté umývanie  karosérií motorových vozidiel.  Vďaka 

jedinečnému receptu  sa vyznačuje vysokou účinnosťou.  Dokonale odstraňuje nečistoty, prach a iné 

nečistoty na cestách.    

   

POUŽIŤ:   
• osobné automobily, dodávky, autobusy, nákladné automobily, plachty, motory, cisterny, 

vysokozdvižné vozíky,  stavebné a poľnohospodárske stroje;   

• povrchy z nehrdzavejúcej ocele a  hliníkových zliatin;   umývanie áut.   

   

KOMPOZÍCIA:   
<2% hydroxid sodný, <5% neiónové a amfoterické povrchovo aktívne látky  , <5% fosfonátov, <5% 

silikátov,  pomocných látok  

   

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

Používajte ako  vodný roztok  v závislosti  od stupňa kontaminácie povrchu:  

• dopravné prostriedky: v  zime riedenie – 1:20, v lete  – 1:50,   

• motory: riedenie – 1:5 až 1:10,   

• pena  alebo dezinfekčná tyč: v  zime riedenie okresu – 1:1, v lete  – 1:2,   

• v prípade  veľmi silných nečistôt sa   pracovné riešenia môžu zmeniť.   

   

  Umyte  vodou pod tlakom.   

Poznámka: Nedovoľte  sušenie na karosérii vozidla!  Vyhnite sa používaniu 

činidla   na vyhrievaných a slnečných miestach.  

   

   

HROZBY:   

    
Nebezpečenstvo  

   

 Dráždi pokožku   

   



Strana 1 z 2 z 2  

  
   

TECHNICKÁ KARTA 

   

  Príčiny vážneho poškodenia očí  Noste ochranné rukavice/ochranu 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 

Okamžite kontaktujte   POISON CENTER / lekára  

   

TERMIN PLATNOSŤ:   
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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