
 

   

  

  

MSDS HS
Paint

UHS 
(SRC) 
Paint

5-45°C
41-113°F Silicone

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

D18 Snow Foam - Безконтактен препарат

D18 SNOW FOAM е силно разпенваща се смес от множество почистващи препарати. 
Прониква и през най - упорития пътен филм. Почиства боята и стъклото до блясък. 
Напълно безопасен за всички видове бои и не премахва предварително поставени 
сийлънти и вакси. НЕ СЪДЪРЖА ФОСФАТИ, биоразградим, алкален.

Използва се с пянообразувател, като се разтваря 1:5 - 1:7 с вода в зависимост от нивото на 
замърсяване и вида на пянообразувателя. Или в пянообразуващото шише от 1 литър 
(100-125-170 мл продукт и 900-875-830 мл вода). Внимателно се разклаща бутилката докато се 
получи еднородна смес. Нанася се само върху хладни повърхности. Пяната се 
оставя върху автомобила между 3 до 5 минути, в зависимост от атмосферните условия. 
Изплаква се с вода под високо налягане. Може да се използва както за предизмиване, така и за 
основно измиване с подходяща ръкавица. НЕ ОСТАВЯЙТЕ пяната да изсъхне 
върху повърхността.

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете 
се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако 
дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини
дразнене на дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно
дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

pH: >12 
Тъмно червенВъншен вид:
Течно
Характерен за продукта
1.05 g/cm³ 8.76 lbs/USGal (H2O = 1) 

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURD18-01-002  5 L                           1
PURD18-01-003  20  L                          1
PURD18-01-004  200 L                    1
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