KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SUPER GREEN SPECJAL
SYMBOL

pH

A-03

14

Środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania. Ze względu na swoją charakterystykę i
możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu, przeznaczony jest do mycia pojazdów
mechanicznych, ciężarowych, specjalnego przeznaczenia, pojazdów i urządzeń budowlanych oraz
rolniczych mocno zabrudzonych i innych powierzchni lakierowanych, ze stali nierdzewnej, stopów
aluminium. Tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę, charakteryzuje się wysoką
skutecznością działania.
Uwaga! Należy unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.

ZASTOSOWANIE:
- samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny
budowlane, maszyny rolnicze;
- powierzchnie lakierowane twardymi lakierami, ze stali nierdzewnej, stopów aluminiowych;
- może być stosowany w myjniach samochodowych pojazdów ciężarowych.

SKŁAD:
Zawiera wodorotlenek sodu do 10%, <5% fosfoniany, <5% niejonowe i kationowe środki
powierzchniowo czynne, 5÷15% anionowe środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny
chemicznej.
Stosować w postaci roztworu wodnego. W przypadku stosowania preparatu w spryskiwaczach należy
rozcieńczyć z wodą od 1:10 do 1:30 w okresie zimowym – lanca do piany - koncentrat oraz od 1:20 do
1:40 w okresie letnim – lanca do piany 1:1 z wodą w zależności od stopnia zabrudzenia. Mycie
silników od 1:5 do 1:10 z wodą. Do ręcznego mycia należy stosować roztwór o stężeniu 0,5-1%.
Zmywać mytą powierzchnię wodą pod ciśnieniem (120-150 bar). Nie dopuścić do wyschnięcia
preparatu na karoserii pojazdów.

ZAGROŻENIA:
C – Żrący.
R35 – Powoduje poważne oparzenia.
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
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S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.
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