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ROLLWAX 
SYMBOL pH 

A-28 5 

 
 Szybko schnący i łatwy w użyciu wosk do ochrony i nabłyszczania karoserii samochodowych. 

Tworzy lśniącą warstwę ochronną – zabezpiecza powierzchnie przed działaniem czynników 

atmosferycznych oraz osadzaniem brudu drogowego. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego 

nadmuchu. Zalecany do myjni samochodowych – płukanie z osuszaniem. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 myjnie automatyczne, myjnie ręczne; 

 karoserie samochodowe; 

 lakiery każdego rodzaju. 

 

SKŁAD: 
<5% kationowe związki powierzchniowo czynne, <25% rozpuszczalniki organiczne, substancje 

pomocnicze 

 

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

Konserwacja i osuszanie: mycie wysokociśnieniowe: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml/ 10 l wody) - (15-25 

g/samochód osobowy). Spłukać wodą.  

Mycie ręczne: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml/ 10 l wody). Nanosić za pomocą spryskiwacza 

pneumatycznego lub ręcznego. 

Preparat może być stosowany w rozcieńczeniu z woda o szerokim zakresie temperatur (20°C – 60°C). 

Dla uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną. 

W przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować 

karoserię do sucha miękką szmatką. 

Proces osuszania zgodnie z programem myjni. 

 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Łatwopalna ciecz i pary 

Działa drażniąco na skórę 
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Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

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

innych źródeł zapłonu. Nie palić 

Stosować rękawice ochronne/ochronę 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 

 

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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