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RLS 
SYMBOL pH 

F-51 7 

 
Innowacyjny środek do szybkiego zabezpieczania powierzchni szklanych oraz lakieru (powłok 

ceramiczno-kwarcowych) oparty na zaawansowanej technologii krzemowo ceramicznej. Zapewnia 

wysoki stopień hydrofobowości oraz ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Nadaje efekt 

super poślizgu. Dzięki prostej i szybkiej aplikacji jest idealny dla wymagających odbiorców, którym 

zależy na czasie. 

    

ZASTOSOWANIE: 
 szyby, lusterka, reflektory, szyberdachy; 

 powłoki ceramiczno-kwarcowe, lakier. 

 

SKŁAD:  
Alkohole, rozpuszczalniki, substancje pomocnicze 

 

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

chemicznej. 

Operację wykonywać w temperaturze pokojowej. Na czysta i odtłuszczoną powierzchnię nanieść 

niewielką ilość preparatu spryskiwaczem. Nie czekać! Przetrzeć i przepolerować powierzchnię w celu 

uzyskania połysku oraz odpowiedniej śliskości. 

Uwaga: Operacje nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni. 
 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Działa drażniąco na oczy 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

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

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 

lekarzem 

NIE wywoływać wymiotów 

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 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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