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Sultof Cherry
Mocno skoncentrowany  środek  myjący  o  szerokim  spektrum  
działania. Przeznaczony do mycia podstawowego wszelkich pojazdów 
w ręcznych i zautomatyzowanych myjniach samochodowych. 

Opis produktu:
Sultof Cherry to skoncentrowany środek myjący przeznaczony do mycia podstawowego 
wszelkich pojazdów przy pomocy wysokiego lub niskiego ciśnienia, jak również w 
zautomatyzowanych myjniach samochodowych.
Myje, odtłuszcza a także odwapnia.  Jest bezpieczny w użyciu i ma uniwersalne 
zastosowanie. Utrzymuje zawsze czyste szczotki, zapobiega tworzeniu się osadu wapnia  
i ma przyjemny wiśniowy zapach. Sultof Cherry może być stosowany w każdym rodzaju 
maszyn szczotkowych.

Sposób zastosowania:
Produkt od stężonego do maksymalnie 1:10 z wodą wlać do pompy dozującej.
Ustawić w ten sposób by uzyskać optymalną ilość środka naniesionego na karoserię. 
Roztwór końcowy maksymalnie 1:200

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 dopuszczać do zamarznięcia.

Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu: czerwony płyn
- wartość pH: 5,0 ± 1 dla roztworu 1%
- ciężar właściwy: 1,025 g/cm3

- toksyczność: LD 50 (szczur) >5ml/kg
- degradacja biologiczna: powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące
- atest PZH: HK/B/0813/03/99

Opakowanie: 25 l / 25,6 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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