
WASH & WAX SHAMPOOWASH & WAX SHAMPOO

VLASTNOSTI

Vynikající šampon pro ruční mytí s obsahem 
vosků, pro rychlé čištění vozidel – osobních, 
nákladních, autobusů i karavanů,

� Neobsahuje silikon.

� Rychle odstraňuje silniční nečistoty a špínu –

povrch zanechává lesklý, zářivý a beze šmouh.

� Ekonomický – stačí 30ml na 5l teplé vody s

použitím mycí houby nebo kartáče.

� Zjednodušuje práci, čistí, leští a nanáší vosk v

jednom kroku.

Vysoce kvalitní šampon pro ruční mytí
automobilů, autobusů, karavanů apod. s 
obsahem vosku a bez obsahu silikonu.

Rychle a efektivněodstraní mastnoty a 
nečistoty – nezanechává šmouhy.

857435 l kanystrWash & Wax Shampoo

8574425 l kanystrWash & Wax Shampoo

85767200 l sudWash & Wax Shampoo

Obj. čísloBaleníNázev

Návod na použití: 

1. Zřeďte 30ml Wash & Wax Shampoo

s 5 litry teplé vody.

2. Umyjte auto pomocí houby nebo kartáče.

3. Opláchněte čistou vodou z vozidla.

� Koncentrovaný čistič.

� Efektivně lze použít i pro obklady průmyslových

objektů, staveb i pro interiérový a plastový 

nábytek.

� Šetrný k životnímu prostředí – detergenty 

obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s 

nařízením EPaR č. 648/2004 o detergentech.

POUŽITÍ



Číslo výrobku: 85743, 85744, 85767
Název: Wash & Wax Shampoo 5L, 25L, 200L
Životnost:               24 měsíců
Riziko: není rizikový
Barva produktu:     podle označení produktu
Konzistence:         kapalina
MSDS: ano
Vůně: příjemná
Rozpustnost ve vodě: úplně mísitelná
Viskozita: 2000
Hodnota pH: 7
VOC: 0 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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:
Při nadýchání: Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou.
Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

WASH & WAX SHAMPOOWASH & WAX SHAMPOO

Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

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

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


