
DANE TECHNICZNE
Wygląd: klarowna, pomarańczowa ciecz

Zapach: cytrynowy

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 1,03
pH: 8-9
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INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
MS SHAMPOO to skoncentrowany aktywny szampon o neutralnym pH do mycia karoserii 
każdego typu pojazdów. Skutecznie penetruje brud i smar z powierzchni, jednocześnie nie 
naruszając powłoki woskowej lub innej powłoki zabezpieczającej.

nie narusza istniejących powłok zabezpieczających
ekonomiczny w stosowaniu
do wszystkich rodzajów myjni
pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Myjnie automatyczne: sposób dozowania i wielkość dozy należy dopasować do rodzaju 
stosowanego urządzania lub pompy dozującej. Produkt wlać do odpowiedniego zbiornika lub 
podłączyć do pompy dozującej. Ustalić dozowanie do optymalnego uzyskania piany po czym 
ocenić skuteczność czyszczenia i w razie potrzeby dokonać korekty. Przeciętnie rozcieńczamy 
środek w stosunku od 1:100 do 1:20 (stężenie 1% - 5% -> 100-500 ml środka na 10 l wody).  Mycie 
ręczne: wstępnie spłukać brud strumieniem bieżącej wody. Przygotować roztwór roboczy 
rozcieńczając koncentrat wodą w stosunku od 1:200 do 1:50 (stężenie 0,5% - 2% -> 50-200 ml 
środka na 10 l wody). Umyć pojazd przy pomocy miękkiej szczotki lub gąbki, po czym ob�cie 
spłukać wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu produktu na karoserii. Po zakończonym 
czyszczeniu wypolerować umytą powierzchnię do sucha szmatką.  Zalecamy stosowanie wody 
demineralizowanej. Uwaga! Aby nie porysować lakieru, należy przed myciem spłukać piasek i 
inne zabrudzenia z karoserii pojazdu. 

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty 
produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Alkohol, C12-14, 
etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; Alkohole, C6-12, etoksylowane; Alkohole C12-14, 
etoksylowane. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. P264 -  Dokład-
nie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 - W 
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚROD-
KIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem 
dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemni-
kach.

PIELĘGNUJĄCY SZAMPON
DO MYCIA KAROSERII 
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PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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MS SHAMPOO

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA
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