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NEUTRAL MAGIC PINK FOAM  
pH 

8 

 

Neutral Magic Foam Pink to wysoce skoncentrowana neutralna kolorowa, gęsta piana 

bezpieczna dla wszystkich powierzchni Twojego auta. Produkt został zaprojektowany w celu 

zapewnienia bezpiecznego i efektywnego czyszczenia aut zabezpieczonych zarówno woskami 

jak i powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Preparat można nanosić za pomocą lancy do 

piany, opryskiwacza oraz wytwornicy piany. Unikalna formulacja Neutral Magic Foam PINK 

sprawia, iż preparat bez problemu usuwa drogowe zabrudzenia jednocześnie nie uszkadzając drogich i 

delikatnych elementów wykończenia karoserii, a wyjątkowa nuta zapachowa uprzyjemni każde mycie.   

 

ZASTOSOWANIE: 
- samochody osobowe 

 

SKŁAD: 
5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, <5%| niejonowe związki powierzchniowo 

czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze. 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
W zależności od stopnia zabrudzenia nanosić rozpylaczem lub za pomocą lancy do piany. 

Roztwór roboczy od 1 do 5 % (100-500 ml/10l wody). W przypadku ręcznego mycia roztwór 

roboczy nanieść za pomocą gąbki. Przed zastosowaniem gąbki należy spłukać auto z drobinek 

piasku, które mogą zarysować powierzchnię podczas stosowania gąbki. Po umyciu należy 

spłukać samochód strumieniem wody zdemineralizowanej pod wysokim ciśnieniem.  

 

ZAGROŻENIA: 

 
Niebezpieczeństwo 

 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

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

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

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
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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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