
 
 

                 
 
 

    
prostředek prostředek prostředek prostředek na mytína mytína mytína mytí    a voskování a voskování a voskování a voskování karosériíkarosériíkarosériíkarosérií    

    
� použití na všechny typy použití na všechny typy použití na všechny typy použití na všechny typy laků automobilovélaků automobilovélaků automobilovélaků automobilové    techniky techniky techniky techniky     
� myje a voskuje současněmyje a voskuje současněmyje a voskuje současněmyje a voskuje současně    
� snsnsnsnadno rozpouští nečistotyadno rozpouští nečistotyadno rozpouští nečistotyadno rozpouští nečistoty    
� vytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV záření    
� účinný při odstranění zbytků hmyzuúčinný při odstranění zbytků hmyzuúčinný při odstranění zbytků hmyzuúčinný při odstranění zbytků hmyzu    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR    umožňuje při mytí vozidel dosáhnout současně lesk a ochranu laku automobilu v jednom 
pracovním kroku. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR    je koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek s podílem vosku, určený k 
odstraňování nečistot vznikajících v souvislosti s používáním vozového parku v hromadné dopravě. 
Je určen jak pro ruční mytí, tak pro tlakové mytí nebo použití v automatických myčkách vozidel. 
Pomocí obsažených tenzidů a vybraných vosků rozpouští snadno nečistoty, zbytky hmyzu, skvrny 
od rostlinné mízy a vytváří na laku ochrannou vrstvu. Nezanechává žádné usazeniny. Lak zůstává 
ochráněný proti UV záření, povětrnostním a jiným agresivním vlivům. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR se ředí dle stupně znečištění až do poměru 1:50. Pro tlakové mytí dávkujte 1:80. Potom 
spláchněte dostatečným vody a nechte oschnout. Rovnoměrné nanesení WWCARWWCARWWCARWWCAR vytvoří 
optimální ochranu laku vozidla.  
    
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:  koncentrát ředitelný vodou    
                    Skupenství:   kapalné 
     Barva:   hnědočervená 
     Hodnota pH:   4 neředěno 
     Hustota:  1 g/cm3 při 20°C 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  30l kanystr, 200l sud (obj. č. 126030, 126200)     

 
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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prostředek na mytí a voskování karosériíprostředek na mytí a voskování karosériíprostředek na mytí a voskování karosériíprostředek na mytí a voskování karosérií    

    
� použití na všechny typy laků automobilové techniky použití na všechny typy laků automobilové techniky použití na všechny typy laků automobilové techniky použití na všechny typy laků automobilové techniky     
� myje a voskuje současněmyje a voskuje současněmyje a voskuje současněmyje a voskuje současně    
� snadno rozpouští nečistotysnadno rozpouští nečistotysnadno rozpouští nečistotysnadno rozpouští nečistoty    
� vytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV zářenívytváří na laku ochrannou vrstvu i proti UV záření    
� účinný při odstranění zbúčinný při odstranění zbúčinný při odstranění zbúčinný při odstranění zbytků hmyzuytků hmyzuytků hmyzuytků hmyzu    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR    umožňuje při mytí vozidel dosáhnout současně lesk a ochranu laku automobilu v jednom 
pracovním kroku. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR    je koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek s podílem vosku, určený k 
odstraňování nečistot vznikajících v souvislosti s používáním vozového parku v hromadné dopravě. 
Je určen jak pro ruční mytí, tak pro tlakové mytí nebo použití v automatických myčkách vozidel. 
Pomocí obsažených tenzidů a vybraných vosků rozpouští snadno nečistoty, zbytky hmyzu, skvrny 
od rostlinné mízy a vytváří na laku ochrannou vrstvu. Nezanechává žádné usazeniny. Lak zůstává 
ochráněný proti UV záření, povětrnostním a jiným agresivním vlivům. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
WWCARWWCARWWCARWWCAR se ředí dle stupně znečištění až do poměru 1:50. Pro tlakové mytí dávkujte 1:80. Potom 
spláchněte dostatečným vody a nechte oschnout. Rovnoměrné nanesení WWCARWWCARWWCARWWCAR vytvoří 
optimální ochranu laku vozidla.  
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první 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 DTECHNICKÁ DTECHNICKÁ DTECHNICKÁ DATA:ATA:ATA:ATA:  Vzhled:  koncentrát ředitelný vodou    
                    Skupenství:   kapalné 
     Barva:   hnědočervená 
     Hodnota pH:   4 neředěno 
     Hustota:  1 g/cm3 při 20°C 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  30l kanystr, 200l sud (obj. č. 126030, 126200)     

 
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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