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CAR-STONE 
SYMBOL pH 

A-44 1 

 

 Kwaśny preparat do usuwania nalotów mineralnych, pyłów cementowych oraz plam 

pochodzenia nieorganicznego z karoserii samochodów, powstających w wyniku procesów 

produkcyjnych niektórych zakładów przemysłowych branży chemicznej lub budowlanej. 

Dodatkowo doskonale wybłyszcza mytą powierzchnię oraz podkreśla kontrast lakieru. 

Zalecany do mycia zasadniczego całości pojazdu. Zawiera kwas cytrynowy.  
 

ZASTOSOWANIE: 
 karoseria samochodowa, plandeki; 

 zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego; 

 pyły cementowe, wapienne, pozostałości po twardej wodzie.  

 

SKŁAD: 
5÷15% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze; 

zawiera kwas cytrynowy 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Preparat w koncentracie. Stosować po wstępnym umyciu i wypłukaniu pojazdu z piasku i błota 

Stężenie robocze: 5-10%. Na wcześniej zmoczoną karoserię nanieść preparat w rozcieńczeniu 

roboczym za pomocą spryskiwacza lub lancy pianotwórczej, pozostawić na około 1 minutę, po czym 

dokładnie zmyć wysokim ciśnieniem. Dla polepszenia efektu spłukać wodą demineralizowaną i 

przepolerować do sucha. Pozostawić do wyschnięcia, lub wytrzeć. 

Uwaga! Nie stosować na rozgrzaną blachę karoserii. Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na 

karoserii. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 
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Stosować rękawice ochronne 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

 

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 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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