Super afisningsspray
Fjerner is og hvid rim hurtigt og effektivt
Selv meget overisede ruder ryddes hurtigt og
effektivt for is og rim
• Ingen besværlig „afskrabning“ af vinduer
• Hurtig påføring
Beskytter ruderne mod tilisning igen
Klart udsyn, selv om køretøjets kabine endnu ikke har nået
driftstemperatur
Fremragende materialekompatibilitet
Maling, gummi og plast angribes ikke
Methanolfri
Behagelig citrusduft
Kemisk basis
Lugt/duft
Farve
pH-værdi
Betingelser for pH-værdi
Min. flammepunkt
Tæthed
Tæthedsbetingelser
AOX-fri
Silikonefri

Ethanol
Citrus
Blå
7,8
ved 20 °C
21 °C
0,952 g/cm³
ved 20 °C
Ja
Ja

Indhold

Vægt for indhold

5l
500 ml

4780 g
460 g
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Anvendelse

Holdbarhed fra
produktionsdato/betingelser for opretholBiologisk nedbrydelig
delse af holdbarhed fra
produktionen
24 Måned/Måneder
86 %
36 Måned/Måneder
Ja

Art.nr.

Stk. pr.
pk.

0892 331 005
0892 331 201

1
1/12

Til alle typer ruder i bilindustrien, som skal renses for frost- eller isdannelse. Materiale, der er kompatibelt med maling, gummi,
polykarbonat og PMMA

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Instruktioner
##keep##

##keep##

Sprøjt bilvinduerne til fra top til bund med Würth Super Anti-Freeze-spray. Fjern optøet is med en skraber eller en klud. For at
undgå fornyet isdannelse kan du sprøjte et tyndt lag igen.
Hvis der dannes is inde i bilen, skal Würth Super Anti-Freeze-sprayen sprøjtes på en klud og gnides kortvarigt på glasset.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske
ændringer og forbedringer.
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Tilbehør
Isskraber med håndtag Hobby

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Art.nr.
0824 601 000

