
 
 

                 
 

    
    

koncentrovaný čistič autoskelkoncentrovaný čistič autoskelkoncentrovaný čistič autoskelkoncentrovaný čistič autoskel    
    

� letníletníletníletní    směs do ostřikovačů autoskelsměs do ostřikovačů autoskelsměs do ostřikovačů autoskelsměs do ostřikovačů autoskel    
� odstraňuje saze, olej, šmouhy a zbytky hmyzuodstraňuje saze, olej, šmouhy a zbytky hmyzuodstraňuje saze, olej, šmouhy a zbytky hmyzuodstraňuje saze, olej, šmouhy a zbytky hmyzu    
� zajišťuje výbornou viditelnostzajišťuje výbornou viditelnostzajišťuje výbornou viditelnostzajišťuje výbornou viditelnost    
� přispívá kpřispívá kpřispívá kpřispívá k    větší bezpečnosti vvětší bezpečnosti vvětší bezpečnosti vvětší bezpečnosti v    dopravědopravědopravědopravě    
� bezpečný na plasty, laky, pryž a polykarbonátybezpečný na plasty, laky, pryž a polykarbonátybezpečný na plasty, laky, pryž a polykarbonátybezpečný na plasty, laky, pryž a polykarbonáty    
� parparparparfémovanýfémovanýfémovanýfémovaný    koncentrátkoncentrátkoncentrátkoncentrát    ředitelný vodou 1:100 ředitelný vodou 1:100 ředitelný vodou 1:100 ředitelný vodou 1:100     

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
EXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEW    je vysoce koncentrovaná letní směs do ostřikovačů autoskel. 

 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
EXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEW    je určen pro všechny typy ostřikovačů automobilů a drážní techniky. Stejně Je 
vhodný i do myček skel osobních a nákladních automobilů. Excelentně odstraňuje nečistoty, saze, 
olej, šmouhy a zbytky hmyzu. Zajišťuje tak výborný výhled a viditelnost, což přispívá k větší 
bezpečnosti v dopravě. Nepoškozuje plasty, laky, pryž ani polykarbonáty. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
EXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEWEXCELLENT VIEW je koncentrát ředitelný vodou v poměru 1 : 100 (10ml na 1 litr vody10ml na 1 litr vody10ml na 1 litr vody10ml na 1 litr vody).  
Balení 1l Balení 1l Balení 1l Balení 1l plastová plastová plastová plastová láhláhláhláhev:ev:ev:ev: nařeďte do připravené nádoby NAPLNĚNÉ VODOU v doporučeném 
poměru. Takto připravenou směs nalijte do nádobky ostřikovačů. 
Balení 50ml plastová aBalení 50ml plastová aBalení 50ml plastová aBalení 50ml plastová ampulempulempulempule:::: nalijte přímo do nádobky ostřikovačů NAPLNĚNÉ VODOU 
v doporučeném poměru.  
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:            Vzhled: zelená kapalina 
                        Vůně:   citron 
      Hustota: 1,1 g/cm3 při 20°C 
      pH:  7 – 8,5 (3% roztok) 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:     50ml ampule, 1l láhev  (obj. č. 136001, 136002)    

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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