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KARTA TECHNICZNA
Cockpit Spray ANTYTABAK Expert Line
Aerozol do czyszczenia i nabłyszczania samochodowej deski rozdzielczej w samochodzie. Kokpit
spray czyści, pielęgnuje, konserwuje plastikowe i gumowe elementy wewnątrz samochodu. Dzięki
właściwościom antystatycznym zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu. Produkt dostępny w
pojemnikach aerozolowych o pojemności 500ml i 750ml.
WŁASNOŚCI PRODUKTU
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Czyszczonym powierzchniom nadaje połysk
Łatwy w użyciu
Nie wymaga polerowania
Pozostawia przyjemny i trwały zapach
Pozostawia efekt czystości i świeżości we wnętrzu samochodu
Usuwa zabrudzenia
Pozwala zachować oryginalny kolor części plastikowych nadając im połysk
Pozostawia na powierzchni wodoodporną warstwę ochronną
Produkt dostępny w szerokiej gamie zapachowej (dobierany również na życzenie klienta).

ZASTOSOWANIE
Preparat przeznaczony do czyszczenia, nabłyszczania, konserwacji deski rozdzielczej w
samochodzie oraz pozostałych elementów znajdujących się wewnątrz wykonanych z plastiku oraz
gumy.
DANE TECHNICZNE
Parametr

Wartość

Stan fizyczny

Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego

Barwa

bezbarwna

Zapach

Charakterystyczny
dla
zapachowej: antytabak

Gęstość

0,77- 0,80 g/cm3

Wartość pH

Nie dotyczy

Temperatura topnienia

Brak danych

Temperatura wrzenia

szeroki zakres destylacji,
początek 66 OC

Temperatura stosowania

do +35°C

kompozycji

Rozpuszczalność:
a) w wodzie

nie miesza się

b) w rozpuszczalnikach organicznych

rozpuszczalny (frakcje ropy naftowej)

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

SPOSÓB UŻYCIA
Przed zastosowaniem wstrząsnąć pojemnikiem. Spryskać powierzchnię przeznaczoną do
czyszczenia. W przypadku naniesienia zbyt dużej ilości preparatu rozprowadzić preparat czystą
ściereczką. Aby wyczyścić okolice szyb preparat nanieść na ściereczkę i przetrzeć czyszczoną
powierzchnię, unikając naniesienia na szybę. Preparat nie wymaga polerowania.
UWAGA! Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić działanie preparatu na ukrytej
powierzchni.
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PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych
źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5OC do +35OC (zalecana pokojowa).
Okres przechowywania: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie
opakowania.

INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP
R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza
poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R52/53 Działa szkodliwie na
organizmy wodne, może powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą
wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. S2
Chronić przed dziećmi. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S23 Nie
wdychać rozpylonej cieczy. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50oC. Nie
przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym
się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed
dziećmi. „Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”
Zawiera: Węglowodory alifatyczne > 30 %, benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),
kompozycja zapachowa, Linalool.
Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na
opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i
zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu
Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

PRODUCENT:

RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska,
Telefon / Fax: +48 32 324 00 03 / 10

DYSTRYBUTOR:

RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61
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Data aktualizacji: 10.05.2011

Ograniczona gwarancja:
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych
warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady
producenta.
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją
objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Cockpit Spray ANTYTABAK Expert Line

