Gazpromneft Screenwash Winter
Описание
Gazpromneft Screenwash Winter е препарат за почистване на стъкла на автомобили с приятен
аромат, създаден за зимния сезон със защита от замръзване до -20 °C. Той премахва леда,
солта и други замърсявания от предното стъкло и оставя идеално чиста повърхност. Не
съдържа метилов алкохол.

Предимства
• Без метилов алкохол - Няма неблагоприятен ефект върху здравето.
• Висококачествени компоненти - Чисто предно стъкло на автомобила, приятен аромат.
• Без агресивни компоненти - Не уврежда гумените части и боята.

Приложение

• Добавя се в казанчето за измиване на предното стъкло.
• Защитава предното стъкло от замръзване през зимния сезон.
• Почиства предното стъкло и други стъклени повърхности на превозните средства, от лед,
сол и други замърсявания.

Физико-химически характеристики
Показател

Метод

Gazpromneft Screenwash Winter

Визуален

Син

Плътност
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 5931

955

Температура на замръзване, °С

ASTM D 1177

-20

Цвят

Здраве, безопасност и околна среда
Информацията е предоставена за продуктите в съответния Информационен лист за
безопасност (Safety Data Sheet - SDS). Той предоставя насоки за потенциални опасности,
предпазни мерки и мерки за първа помощ, заедно с въздействието върху околната среда и
изхвърлянето на използваните продукти. Информационният лист за безопасност може да бъде
свален от сайта или да бъде изискан от търговският обект, от който е закупен продукта. Този
продукт не трябва да се използва за цели, различни от предназначението му.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001
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ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
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