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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

 A61 Jade Detox Shampoo - Автошампоан с керамика

А61 Jade Detox Shampoo e PH неутрален автошампоан, специално създаден да се 
грижи за автомобилни повърхности, които са третирани с керамични покрития. 
Формулата на продукта е наситена със силициева технология, която ще съживи, 
подхрани и насити защитената повърхност, докато я почиства до изключителен 
блясък. Шампоанът е с толкова напреднала технология, че дори позволява нанасянето 
му върху автомобили без керамична защита, като ослепителният блясък и 
хидрофобният ефект остават измиване след измиване. Шампоанът е концентриран, с  
нефритен цвят и много приятен аромат. 

Ръчно използване: Разрежда се 15 – 30 мл. от шампоана в кофа с 10л. вода. Използва се 
вода под налягане, за да се образува пяна. Нанася се с ръкавица за миене или мека  кърпа.
Употреба с машина: Разрежда се 15 – 30 мл. от шампоана на всеки 4л. вода. Изплакнете 
под високо налягане и подсушете. Може да се използва с пянообразувател 25-30 ml с 
300-350 ml вода. Настройката на пянообразувателя за пяна не трябва да е на максимум, 
тоест наглася се да пуска по - разредена пяна. НЕ ОСТАВЯЙТЕ продукта да засъхне.

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете 
се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако 
дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дразнене на 
дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. 
Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Температура на запалване: Неопределена  
Бледо зеленВъншен вид:
Течно
Сладко плодов
1.03 g/cm³ 8.6 lbs/USGal (H2O = 1)

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURA61-02-000  50 ml                           1
PURA61-02-001  300 ml                         1
PURA61-02-002  5 L                    1
PURA61-02-003  20 L                    1
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