
                                                                                                                                 

 

 
TRUTEST Spolarvatska 

Preparat do spryskiwaczy szyb samochodowych. 
 
 

 
 

Dane produktu: 
 
Nr artyku łu            -  5501 
pH           -     
Stan skupienia:           - ciecz 
Kolor                     - niebieski 
Dostępne opakowania:               -  1, 5, 25, 200l 
Atest PZH            
 
 
Przeznaczenie: 
Wysoko skoncentrowany, wyjątkowo skuteczny i 
ekonomiczny preparat na bazie alkoholu  do 
stosowania jako płyn do spryskiwaczy szyb  
samochodowych  w warunkach zimowych. Preparat 
wymaga rozcieńczenia z wodą. W warunkach letnich 
szybko, bezpiecznie i skutecznie usuwa resztki po 
owadach z szyb i karoserii Doskonałe rezultaty 
uzyskuje się stosując preparat do   oczyszczania 
powierzchni szklanych, luster, ceramiki, glazury, 
urządzeń sanitarnych, powierzchni malowanych, 
lakierowanych i nierdzewnych itp. z zanieczyszczeń  
organicznych.  Szybko odparowuje pozostawiając 
powierzchnię czystą i lśniącą.  
 
Zastosowanie: 
Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb 
samochodowych. 
Koncentrat płynu do mycia powierzchni szklanych. 
Usuwanie  zanieczyszczeń z powierzchni  szklanych, 
luster, powierzchni szkliwionych poprzez natrysk i 
wytarcie do sucha czystą ściereczką.  
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
W warunkach zimowych: 
temp. do  -   8 °C - 1l/ 4 części wody 
temp. do  - 17 °C - 1l/ 2 części wody 
temp. do  - 30 °C - 1l/ 1 część wody 
temp. do  - 40 °C  koncentrat 
W warunkach letnich: 
jako płyn do spryskiwaczy:  1l/ 4l wody 
jako płyn do mycia okien:  1l/ 4-5l wody 
 
 
 
Cechy produktu:  
Nie zawiera związków fosforu i AFE  
Nie zawiera rozpuszczalników  
Biodegradalny do 90%  
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL  
Opakowania zatwierdzone przez UN  
 
 
 

 
Skład: 
Etanol     - 30-70% 
Propan-2-ol    - 20-30% 
Sulfuric acid, mono-C12-15-alkyl esters,  
compds. with triethanolamine  - 1-3% 
 
Zawiera:  <5% anionowych substancji 
powierzchniowo czynnych. 
 
Oznaczenie: 

           

           
              Xi – Drażniący     F -  Wysoce Łatwopalny 
 
 
R11 – produkt wysoce łatwopalny 
R36 – działa drażniąco na oczy 
R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i 
zawroty głowy 
S2:   Chronić przed dziećmi 
S7:   Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 
S16: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – 
nie palić tytoniu 
S25: Unikać zanieczyszczenia oczu 
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