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AKTÍVNA PENA - MODRÁ  
pH  

12  

  

  Vysoko koncentrovaná husacia pena s modrou   farbou, bezpečná pre všetky povrchy 

automobilov.  Prípravok sa  môže aplikovať  pomocou penovej  tyče, postrekovača a penového 

generátora.  Prípravok  odstraňuje nečistoty na cestách  súčasne bez poškodenia drahých a 

jemných prvkov povrchovej úpravy karosérie vozidla.  Vyznačuje sa príjemnou   vôňou.  

  

POUŽIŤ:  
- osobné automobily  

  

KOMPOZÍCIA:  

5÷15   % aniónových povrchovo aktívnych látok; <5 % neiónových  povrchovo aktívnych látok;  

zloženie vône (Limonene)  

  

Obsahuje: laurylter síran sodný, laurylsulfát sodný; D-glukopyranose,  C810 oligoméry alkyl 

glykozidy 

  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
 Pracovný roztok 1% (100 ml/10 l vody). V   prípade  praktickej myši naneste pracovný roztok 

špongiou.  Pred   použitím špongie opláchnite     auto  pieskovými časticami, ktoré môžu 

poškriabať  povrch pri používaní špongie. Po umytí   opláchnite   auto prúdom 

demineralizovanej vody pod vysokým tlakom.   

  

TIPY NA NEBEZPEČENSTVO:  
Piktogram:  

  
  

 Signálne slovo:  

Nebezpečenstvo 

  

 Výstražné upozornenia  :  

 H315 - Dráždi pokožku  
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 H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí 

  H412 – Škodlivé pre  vodné organizmy s dlhodobými  účinkami 

  

Bezpečnostné  upozornenia:  

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 

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

vnútroštátnymi právnymi predpismi   

  

EUH208 – obsahuje limonén.  Môže spôsobiť alergickú  reakciu 

  

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

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  

Ďalšie informácie sú k dispozícii 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. czerwca 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).  
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