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Sultof Anti-Insect
Produkt specjalnie skomponowany do usuwania insektów                        
z powierzchni lakierowanych takich jak karoseria samochodu

Opis produktu:
Sultof  Anti-Insect,  to  mocny  alkaliczny  środek  myjący,  przeznaczony  do  szybkiego
i  efektywnego  usuwania  insektów  oraz  innych  brudów  jak  na  przykład:  białko,  krew,
tłuszcz. Produkt nadaje się do zastosowania w twardej wodzie i nie niszczy powierzchni
szklanych, chromowanych i lakierowanych.

Sposób użycia:
Do usuwania insektów, stężenie zależne od stopnia zabrudzenia,  przygotować roztwór
1:10 do max.1:30,  w letniej  wodzie.  Nanieść na powierzchnię,  odczekać,  nie dopuścić
do wyschnięcia, jeżeli konieczne szorować. Spłukać strumieniem czystej wody.
Aparatura pianowa:
Aparaturę ustawić w ten sposób by uzyskać jak największą ilość suchej piany (od 3% do 
max. 5%). Produkt szybko wpija się w brud i odrywa go od powierzchni

Bezpieczeństwo:
- drażniący oczy i skórę,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody oraz zasięgnąć opinii, 
lekarskiej,
- nie dopuścić do zamarznięcia.

Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu: przezroczysty żółty płyn
- wartość pH w 1 % roztworze: 11,5 
- waga w litrze: 1,06 g/cm3

- toksyczność: LD50 (szczur) >2 ml/kg
- degradacja biologiczna: powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące

Opakowanie: 25 l / 26 kg

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi 
w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są 
wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
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