
Super Co-Polymer Dewaxer 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Koncentrovaný čistič a efektivní odstraňovač vosků 
a konzervačních vrstev pro kopolymerové a 
akrylové povrchy, především u nových automobilů. 

  Alkalický čistící prostředek pro rychlé a efektivní odstranění ochranných nátěrů. 

  Určený pro strojové i ruční použití. 

  Lze použít za tepla i za studena. 

  Ekonomický, díky své koncentraci. 

  Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením EPaR (ES)  

    č.648/2004 o detergentech. 

Speciální koncentrovaný čistící prostředek pro rychlé 
a účinné odstranění ochranných vrstev u nových 
automobilů (kopolymerové a akrylové vrstvy). 

 

 

   

POZOR:  
 

Produkt v žádném případě nenechte zaschnout na 
laku, gumě nebo plastových dílech, abyste 
zamezili vzniku skvrn. 
 
Nepoužívejte na ohřátých plochách ani na slunci.  
 
Nepoužívejte na eloxované plochy ani na hliník.  
 
Před použitím odstraňte všechny nechráněné 
hliníkové díly. 

Název Balení Obj. číslo 

Super Co-Polymer Dewaxer 1L 1 l lahev 85741/1 

Super Co-Polymer Dewaxer 5L 5 l kanystr 85741 

Super Co-Polymer Dewaxer 25L 25 l kanystr 85742 

Návod na použití:  
Strojové použití:  
1. Super Co-Polymer Dewaxer naplňte přímo do 

    vysokotlakého čističe a při 60-70°C a nízkém tlaku 

    aplikujte na celé vozidlo.  

2. Nechte 2-3 minuty působit, ale nenechte uschnout!  

3. Jakmile je konzervační vrstva odstraněna z laku,  

    opláchněte důkladně čistou vodou. 

Ruční použití: 
1. V poměru 4 až 6:1 zřeďte s vodou a nastříkejte pomocí 

    rozprašovače.  

2. Vetřete měkkou houbou na aplikovaný povrch a udržujte 

    povrch mokrý.  

3. Pokud je třeba, opakujte tento postup, dokud není 

    konzervační vrstva z laku zcela odstraněna a opláchněte 

    vodou. 



Číslo výrobku:          85741/1, 85742 

Název:                       Super Co-Polymer Dewaxer 1L, 5L, 25L 

Životnost:                 24 měsíců  
Riziko:  žíravý 
Barva produktu:      bledá 

Konzistence:           kapalina 

MSDS:  ano 

Vůně:   charakteristický 

Rozpustnost ve vodě: úplně mísitelná 

VOC:  40 g/l 

Nebezpečná složka: hydroxid sodný 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

R 34 Způsobuje poleptání. 
R 38 Dráždí kůži. 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

Prohlášení: 
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 
vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 
prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Pokyny pro první pomoc: 
Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. 
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky 
je nutno vyhledat lékaře. 
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. 
Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Ihned se informovat u lékaře. 

Super Co-Polymer Dewaxer 

S 23 Nevdechovat páry  

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

C Žíravý. 

N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 
Fax: +420 515 915 284 
E-mail: info@ntek.cz 
Internet: www.ntek.cz 


