
YABOK s.r.o.   

5. Května 267/51 

289 23  Milovice 

www.tenzi.cz 

IČO: 27204235 

DIČ: CZ27204235 

tel.: +420 792 333 565                

email: prodej@yabok.cz 

 

 

MUD OFF 

Technický list 

    

SYMBOL pH 

A-123 11 

 

Výrobek určený k čištění a péči o motocykly, čtyřkolky a terénní vozidla. Okamžitě odstraňuje bahno, 
hmyz a mastné nečistoty. Je vhodný k čištění kovů, plastů, gumy, smaltovaných a chromových prvků. 

APLIKACE: 

- kola 

- motocykly 

- čtyřkolky 

- terénní vozidla 

SLOŽENÍ: 

- <5% kationtových povrchově aktivních látek 

- <5% neionogenních povrchově aktivních látek 

- <5% fosfátů 

- <5% fosfonátů 

- pomocné látky 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 
Vytvořte 10% roztok (100 ml / 1 l vody). 
Postříkejte povrch kartáče (s přírodními koňskými žíněmi) a opatrně kartáčujte kožený povrch. 
Počkejte asi 15-20 vteřin a poté seberte nečistoty čistým hadříkem vyrobených z jemných vláken. 
Stírejte povrch, dokud není suchý. 

 

Produkt je připraven k použití. Naneste na znečištěný povrch a po 1-2 minutách působení omyjte 
vodou. Použijte kartáček pro místa, která jsou těžko přístupná. V případě silného znečištění povrchu 
jej před aplikací omyjte vodou. 
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Upozornění: Nepoužívejte na zahřáté povrchy. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

 

- Způsobuje těžké poškození očí. 

- Způsobuje podráždění kůže. 

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování. 

- Okamžitě volejte lékaře. 

SPOTŘEBUJTE DO:  

36 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.  

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a 
vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho 
řádné recyklaci. 

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou. 

 

 

 

 

 


