
DANE TECHNICZNE
Wygląd: żółta ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: ~1,12
pH: 12-14
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INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
MS ACTIVE FOAM PLUS to wysokoalkaliczna, aktywna piana do usuwania mocnych zabrudzeń z 
pojazdów, maszyn i urządzeń. Skutecznie rozpuszcza brud, smar, owady oraz inne trudne 
zanieczyszczenia. Środek mocno się pieni i jest bezpieczny dla mytej powierzchni. 

tworzy wysokoalkaliczną, mocną pianę
rozpuszcza brud, smar, owady oraz inne trudne zanieczyszczenia.
do wszystkich rodzajów myjni
bezpieczny dla karoserii

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: wodorotlenek potasu; Metakrzemian disodu; Wersenian czterosodowy; Sulfonic acids, 
C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts. 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264 - Dokładnie umyć ręce 
po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania. 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 OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
UN 1760, II, kl.8 - MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (wodorotlenek potasu).

PIELĘGNUJĄCY SZAMPON
DO MYCIA KAROSERII 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

1% - 5%

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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MS ACTIVE FOAM

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

5L 1 90

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


