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NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČE SKEL 
- KONCENTRÁT DO -60 °C 
Scheiben-Frostschutz Konzentrat -60 °C 

POPIS Nemrznoucí kapalina je moderně koncipovaná koncentrovaná směs čisticích ten-
zidů a nemrznoucích přísad vyvinutá pro použití v ostřikovačích oken osobních 
a užitkových vozidel. Ředí se podle stanovené tabulky směšovacích poměrů. Ka-
palina je snášenlivá s plasty, a proto je také vhodná pro čištění krycích skel mo-
derních světlometů vyrobených z polykarbonátu. 

VLASTNOSTI - zaručuje čistý výhled z vozidla 
 - vysoká hospodárnost při použití 
 - výborný čisticí účinek 
 - neutrální vůči plastům, gumě a lakům  
 - bez obsahu methanolu 
 - hodí se pro vějířové trysky 
 - šetrné čištění 
 - omezuje usazování vodního kamene 
 - zvyšuje bezpečnost provozu 
 - vhodné pro plastová skla z polykarbonátu 
 - zabraňuje zamrznutí kapaliny v ostřikovačích 

TECHNICKÁ DATA Báze : alkoholy, tenzidy, voda 
 Barva / vzhled : modrá 
 Forma : kapalina 
 Vůně : lehce parfémováno, alkoholová 
 Hustota při +20 °C : 0,915 g/cm³ DIN 51757 
 Hodnota pH : 7,5   DIN 19268 
 Bod tuhnutí : -60 °C 
 Bod vzplanutí : +23 °C 
 Rozpustnost : rozpustná ve vodě 

OBLAST POUŽITÍ Prostředek je vhodný pro všechny ostřikovací zařízení skel osobních i užitkových 
vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Koncentrát zředit vodou dle požadovaného stupně ochrany proti mrazu. 

  Tabulka směšovacích poměrů: 

  Koncentrát Voda Ochrana proti mrazu 
  1 díl 2 díly do -10 °C 
  1 díl 1 díl do -20 °C 
  čistý --- do cca -60 °C 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 6923 D 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 6926 D 

60 l plastový sud Obj. č. 6928 D 
200 l plastový sud Obj. č. 6929 D 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


