
                                                                                                    

 
 
 
SNOWCLEAN SuperVax Extra 
 
 

Wosk do stosowania na zimno i ciepło we 
wszystkich typach myjni.  

Dane techniczne 
Zapach:          perfumowany 
Wygląd:             mętna, rzadka ciecz 
Gęstość:              1000 kg/m3 
pH:               7,5 w koncentracie 
Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w wodzie 
Sposób przechowywania: chronić przed mrozem  
Trwałość :   co najmniej 2 lata 
Pojemność opakowań:           10, 25 litrów 

Właściwości 
 
• Ułatwia otrzymanie powierzchni o wysokim 

połysku 
• Chroni lakier 
• Ułatwia kolejne mycia 
• Zapobiega powstawaniu brzydkich zacieków 

na lakierze po myciu 
• Silnie skoncentrowany  - ekonomiczny w 

użyciu  
• Równie dobrze działa w wodzie miękkiej, 

twardej, ciepłej i zimnej 
• Można stosować w myjniach z systemem 

zamkniętego obiegu wody 
 
Zastosowanie: 
 
• Stosuje się po myciu a przed suszeniem w 

myjniach automatycznych z programem 
woskowania pianowego 

Wskazówki użytkowania  
Snowclean SuperVax Extra należy stosować w 
postaci koncentratu. Dozowanie należy ustawić na 
2 - 5 cl (2-5ml) na samochód w zależności od 
rodzaju urządzenia myjącego i pory roku.  
Podane wartości  stanowią jedynie ogólne 
wskazówki stosowania. Dla uzyskania 
indywidualnie dopasowanego programu należy 
skontaktować się z naszym reprezentantem lub 
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
Snowclean , tel: 020-84 84 00 
 
 

 

 

 
 

 

 

Informacje ekologiczne 
Nie ma obecnie możliwości otrzymania 
certyfikatów środowiskowych dla środków 
woskujących i ułatwiających spływanie wody 
gdyż żadna z organizacji ekologicznych takich 
zaświadczeń nie wydaje.  
Produkt nie zawiera rozpuszczalników 
ropopochodnych, które są  typowym składnikiem 
tego rodzaju produktów.  
Prosimy zapoznać się z kartą charakterystyki a w 
razie potrzeby z kartą zabezpieczenia transportu 
drogowego.  
 

Informacje o czynnikach zagrożenia 
Postępowanie ze skoncentrowanymi środkami 
czystości może powodować ryzyko uszkodzenia 
wzroku i wysuszenia skóry. Osoby pracujące z 
tymi środkami powinny zapoznać się z kartą 
charakterystyki danego produktu i ewentualnie z 
kartą zabezpieczenia transportu. Zaleca się 
wyposażenie pomieszczenia w którym 
przechowywany jest produkt w zestaw do 
przemywania oczu. Zalecane jest także 
stosowanie kremów do rąk np. Snowclean 
Hudcreme aby regularnie natłuszczać skórę i 
zapobiegać jej pękaniu. 
 

Pozostałe informacje 
Snowclean AB posiada certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001 
Snowclean AB posiada certyfikat zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 
 
 
 
       

 
A Clean Par tner International AB 
Filia Snowclean 
Box 623, S 441 – 17 Alingsas, 
Szwecja 
tel. +46 32279400, fax +46 322636622 
w Polsce: +48 508 245 565 
biuro@ekowik.com  
www.strovels.info.pl  
 


