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Sultof Superwax
Mieszanka specjalnych surfaktantów do suszenia, nabłyszczania, 
woskowania i ochrony karoserii pojazdów w myjniach samochodowych.

Opis produktu:
Sultof  Superwax,  to  środek  konserwujący,  zawierający  wysokojakościowe komponenty
zabezpieczające, dające długotrwałe zabezpieczenie powierzchni lakierowanych.
Sultof  Superwax  jest  specjalnie  opracowany,  jako  środek  zabezpieczający.  Tworzy
warstwę na nadwoziu pojazdu,  która odpycha wodę a tym samym zwiększa szybkość
suszenia pojazdu. Zawiera substancje, które zapobiegają korozji i które dają wysoki połysk
powierzchni  oferując  prawdziwą  ochronę  przed  korozją  i  promieniami  UV.  Może  być
bezpiecznie  stosowany  w  każdym  rodzaju  zautomatyzowanej  i  ręcznej  myjni
samochodowej.

Sposób zastosowania:
Sultof Superwax nanieść na umytą i jeszcze wilgotną powierzchnię. Produkt stężony lub
rozcieńczony max 1:4 wprowadzić do pompy dozującej jak podano w instrukcji myjni.

Bezpieczeństwo:
- drażniący oczy i skórę,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody oraz zasięgnąć opinii 
lekarskiej,
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie
- zapobiegać zamarznięciu.

Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu: żółty płyn
- wartość pH: 4,0 – 5,0
- ciężar właściwy: 0,98 – 1,00 g/cm3

- toksyczność LD 50 (szczur) >2ml/kg
- degradacja biologiczna: powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące

Opakowanie: 25 l / 25 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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