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SHAMPO DRY 
SYMBOL pH 

A-43 5,5 

 

 Bardzo wydajny szampon do ręcznego mycia karoserii samochodowych z funkcją 

nabłyszczania oraz osuszania (odpychania wody). Charakteryzuje się wysoką skutecznością 

działania, nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Posiada przyjemny, 

orzeźwiający, leśny zapach. Preparat średnio pieniący. Zalecany do mycia zasadniczego 

całości pojazdu. 
 

ZASTOSOWANIE: 
 karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykle, quady, rowery. 

 

SKŁAD: 
5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne i kationowe związki 

powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Preparat do ręcznego mycia karoserii samochodowych. Roztwór w rozcieńczeniu roboczym 0,5-1% 

(50-100ml/10l wody). Przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii! Roztwór roboczy 

należy nanieść gąbką lub miękką szczotką, po czym spłukać wodą. Najlepsze efekty uzyskuje się 

stosując do płukania wodę demineralizowaną.  

 

Nie należy! 
- dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni lakieru.  

- stosować preparatu na mocno nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.  

- mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie efektu 

mycia i osuszania. 

 

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 
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Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
 

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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