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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Med frostvæske til sprinkleranlæg

Forbedret frostbeskyttelse
Forhindrer pålideligt og effektivt forrude- og forlygtesprinkle-
ranlægget i at fryse

Fremragende, forbedret rengøringsvirkning
Krystalklart udsyn trods vinterens snavs, som f.eks. vejsalt og 
andet fedtet vejsnavs

Skånsom imod materialerne
• Angriber ikke polykarbonatglas
• Skånsom mod lak og gummi

Velegnet til viftedyser
Velegnet til alle køretøjstyper

Rengøringsvenlig virkning
• Den ensartede og tynde fugtning af vinduet gør den let at 

rengøre.
• Langtidsholdbar rengøringsvirkning, da snavs ikke kan 

sætte sig så hurtigt fast efter brug

Blandingsskema
Skærmrens Vand Frostvæske ned til ca.
Koncentrat - -63°C
I overensstemmelse med ASTM D 1177-98

Screenwash Plus forrudesprinkler Med frostvæske til sprinkleranlæg

Kemisk basis Vand og ethanol
Lugt/duft Citron
Farve Blå
Maks. frostsikring -63 °C
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Beholder Plastbeholder

Art.nr. 0892 332 850 0892 332 851
Stk. pr. pk. 1 1
Indhold 5 l 20 l
Vægt for indhold 4,55 kg 19,041 kg
pH-værdi 7,6
Min. flammepunkt 23 °C
Massefylde 0,911 g/cm³
Tæthedsbetin-
gelser ved 20 °C

AOX-fri Ja
Silikonefri Ja
Biologisk nedbry-
delig Ja

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Blandingsskema
Skærmrens Vand Frostvæske ned til ca.
2 dele 1 del -35°C
1 del 1 del -23°C
1 del 2 dele -12°C
I overensstemmelse med ASTM D 1177-98

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0892 332 850 Hane med DN 45-gevind Hane til 5 l og 10 l plastbeholdere Hane til 5 l og 10 l plastdunke med et DN 45 
gevind 0891 302 01

Bemærk

Bemærkning om sprinklerdysers egnethed: 
På grund af væskens viskositet, kan en vifteformet spraystråle sikres ned til en temperatur på -15 °C med 1:1-fortynding

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. 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.


