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MONO TRUCK 

 

Technický list 

 

 

 

 

Vysoce alkalický produkt, který se používá k vyčištění silně znečištěných karoserií, pneumatik, 

podvozků a plachet. Doporučeno jako univerzální výrobek pro čištění všech druhů automobilů 

(osobní automobily, dodávkové vozy, terénní vozy, autobusy, čtyřkolky). Možno používat v 

bezdotykových a kartáčových myčkách. 

Nepoužívejte na plném slunci a na vyhřívaných plochách. 

 

APLIKACE: 

- osobní, terénní, dodávková a těžká nákladní vozidla, autobusy, čtyřkolky 

- pneumatiky, karoserie, plachty 

- bezdotykové a kartáčové myčky 

 

SLOŽENÍ: 

 - <10% hydroxidu sodného 

- 5-15% neiontových povrchově aktivních látek 

- 5-15% fosfonáty 

- <5% amfoterních povrchově aktivních látek 

- <5% aniontových povrchově aktivních látek 

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné 

 

POUŽITÍ: 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. 
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Podle stupně znečištění povrchu smíchejte s vodou 

následovně: 

- Postřik: zimní sezóna 1:30, letní sezóna 1:50 

- Čištění motoru: 1:20 

- Pěnová tryska - zimní sezóna 1: 4, letní sezóna 1: 5 

- Mytí aut: 0,5% (50 ml / 10 l vody) 

Produkt smíchejte s vodou pod vysokým tlakem (120-150 bar). 

Varování: Nenechte tento roztok zaschnout na karosérii. 

DANGER: 

 

 

 

  

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškozuje oči. 

- Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

- PO POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a    

  opláchněte pokožku vodou. 

- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a lze-li to. Pokračujte v oplachování. 

- Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře 

- Uchovávejte uzavřené. 

DATUM SPOTŘEBY: 

36 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu. 

 

DODATEČNÉ INFORMACE: 

Další informace naleznete v bezpečnostním listu. Kontaminované nádoby by měly být zcela 

vyprázdněny. Obal ihned po vyprázdnění několikrát vypláchněte. Prázdný obal vyhoďte do 

kontejneru pro plastové obaly, nebo odneste do specializované společnosti zabývající se recyklací. 

Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy. 


