
DANE TECHNICZNE
Wygląd: niebieska ciecz

Zapach: cytrynowy

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,99
pH: 4 - 6
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INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
MS SHINE to nowoczesny produkt, który zapewnia optymalne osuszenie karoserii pojazdu 
poprzez wytworzenie powłoki silnie hydrofobowej. Usunięcie pozostałości wody płuczącej 
pozwala uzyskać doskonały efekt końcowy bez plam i zacieków. Stosowany jako ostatni etap 
mycia samochodu.

tworzy powłokę hydrofobową
osusza i nadaje połysk
nie nawarstwia się na elementach karoserii ani na szybach
do wszystkich rodzajów myjni

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Sposób dozowania i wielkość dozy należy dopasować do rodzaju stosowanego urządzania lub 
pompy dozującej. Produkt wlać do odpowiedniego zbiornika lub podłączyć do pompy dozują-
cej. Ustalić dozowanie do optymalnego uzyskania piany po czym ocenić skuteczność czyszcze-
nia 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). Zalecamy stosowanie wody demine-
ralizowanej. Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu produktu na karoserii.
Po zakończonym czyszczeniu dokładnie spłukać wodą.

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: 1-Propanamin, 2-hydroksy-N-(2-hydroksypropylo)-N,N-dimetylo-, estry kwasów 
tłuszczowych, C18 nienas., Me siarczany (sole); 1-propanamino, 3-amino-N-(karboksymetylo)-
-N,N-dimetylo-N-(C12-18 acyl) pochodne, wodorotlenki, sole obojętne.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. P264 - Dokładnie 
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 zOŚROD-
KIEM ZATRUĆ/lekarzem. P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

NABŁYSZCZACZ I OSUSZACZ
DO PIELĘGNACJI POJAZDÓW  

NIEBEZPIECZEŃSTWO

0,1% - 0,2%

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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MS SHINE

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA
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