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CLEAN UP CAR WASH 
SYMBOL pH 

A-45 1 

 

Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów nieorganicznych do chemicznego 

czyszczenia bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: banerów reklamowych, 

elementów ze stali nierdzewnej, stali malowanej. Doskonale usuwa osady i naleciałości 

powstałe podczas standardowej pracy myjni samochodowej: stare i bieżące naloty z wosku, 

proszku i innych mieszanek chemicznych łącznie z zanieczyszczeniami. 
 

ZASTOSOWANIE: 
 bezdotykowe myjnie samochodowe: wyposażenie, bandery, 

 konstrukcje malowane oraz ze stali nierdzewnej. 

 

SKŁAD: 
kwas fluorowodorowy < 7%, kwas fosforowy < 5% 
 

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

mieszaniny chemicznej. 

Sporządzić roztwór 1:3 z wodą (doczyszczanie starych zanieczyszczeń); 1:10 z wodą  (bieżące mycie). 

Nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć wodą 

pod wysokim ciśnieniem ( 130- 150 bar). 

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania 

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
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W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 

/lekarzem 

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

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

Przechowywać pod zamknięciem. 
 

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 przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. 
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