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OPONY I ELEMENTY PALSTIKOWE 
pH 

7 

 
 Gotowy do użycia preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów 
wykonanych z gumy. Doskonale wyczernia i długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami i 
zaciekami elementy gumowe takie jak opony, odbojniki, uszczelki itp. Preparat jednocześnie czyści, 
pielęgnuje i konserwuje. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Jest niezwykle wydajny. Ze względu na 
bardzo dobrą przyczepność, penetrację oraz trwałość chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi takimi jak temperatura, wilgotność, promienie UV, a także przedłuża czas 
użytkowania. Nie wymaga polerowania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- opony, odbojniki, uszczelki (inne elementy gumowe). 
Uwaga! Nie stosować do posadzek. 
 
SKŁAD: 
Węglowodory izoparafinowe C11-15 do 50%, węglowodory alifatyczne i cykloparafinowe do 30%, 
polidimetylosiloksan do 20%. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię –ze spryskiwacza lub bezpośrednio, rozprowadzić 
równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla. Wydajność uzależniona jest od chłonności danej 
powierzchni.  
Uwaga! Nie stosować ze spryskiwacza w temperaturze powyżej 25°C.   
 
ZAGROŻENIA: 
Xn – Szkodliwy.  
R10 – Produkt łatwopalny. 
R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. 
S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S43 – W przypadku pożaru używać piasek, ziemię, piany, proszki gaśnicze. 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
wyrzucić z opakowania 
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S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i 
pokazać opakowanie lub etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


