TEHNIČNI LIST IZDELKA

SPLOŠNE INFORMACIJE

LASTNOSTI

Trgovsko ime izdelka

BLESK -70°C

Vrsta proizvoda

Zimsko čistilo za vetrobransko steklo

Proizvajalec

Kemikal d.o.o.
Ljubljanska cesta 43A
1241 Kamnik
Telefon: 01 8310 900
www.kemikal.si

BLESK je zimsko-letna tekočina za čiščenje in preprečevanje zmrzovanja
vetrobranskih stekel do –70 °C.
Vetrobranska stekla čisti z lahkoto in ne pušča umazanih sledov v zimskem
cestnem prometu. Odstranjuje tudi ostanke voska, maščob in soli. BLESK se
uporablja tudi poleti za čiščenje vetrobranskih stekel (insekti in druga umazanija).
Za poletni čas BLESK mešamo z vodo (1 liter BLESKA, 4 litre vode). BLESK za
čiščenje in preprečevanje zmrzovanja vetrobranskih stekel je neškodljivo za
okolje in ne razjeda lakov in gume.
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UPORABA

Proti zamrzovanju
za čiste steklene površine
za varno vožnjo
ne poškoduje delov vašega vozila
izredno nizko zmrzlišče

BLESK vlijemo v posodo za čistilo vetrobranskih stekel v vašem vozilu v čisti
obliki ali pa v razredčeni vodni raztopini.
Mešalno razmerje
BLESK -70°C
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LASTNOSTI

Voda
0
1
1
2

Temp.do
-70°C
-42°C
-28°C
-15°C

videz: tekočina
barva: modra
vonj: značilen
pH vrednost: 7 -7,5

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z
drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih
specifičnih okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri
uporabniku.
Datum izdaje: 01.09.2015

Številka izdaje: 01

Stran: 2/1
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SESTAVINE

OPOZORILA

UPORABE

Aqua, Ethyl alcohol, Ethylen glycol ,Natrijev C14-17 sekundarni alkil sulfonati,
Poli(oksi-1,2-etandiil)-alfa-(2-propilheptil)omega-hidroksi-/polimer,
αheksilcinamaldehid, CI 42051
Vnetljiva tekočina in hlapi. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti ločeno od vročine/isker-odprtega
ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Ob požaru: za gašenje uporabiti
prah peno ali CO2. Samo za zunanjo uporabo. Hranite zunaj dosega otrok.
Preprečite stik z očmi. Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite z vodo.
Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev.

BLESK -70°C shranjujemo v za to namenjeni embalaži stran od virov toplote.
Rok trajanja je v zaprti embalaži neomejen.

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z
drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih
specifičnih okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri
uporabniku.
Datum izdaje: 01.09.2015

Številka izdaje: 01

Stran: 2/2

