
EVOX Winter Citrus Breeze - 40
illatosított téli szélvédőmosó

Az EVOX Winter Citrus Breeze - 40 magas alkoholtartalommal készült tiszta, citrus illatú folyadék. További hígítása
nem célszerű, mert az gyengíti a folyadék tisztító- és jégoldó hatását. Metil-alkoholt nem tartalmaz.

Alkalmazási terület
Gépjárművek üveg és polikarbonát felületeinek hatékony tisztításáraGépjárművek üveg és polikarbonát felületeinek hatékony tisztítására

Tulajdonságok és előnyök
Magas alkoholtartalomErős téli hidegben is megőrzi folyadék jellegétErős téli hidegben is megőrzi folyadék jellegétMagas alkoholtartalom

FagyvédelemFeloldja a jeget, a zúzmarát és akadályozza a gyors újrajegesedéstFeloldja a jeget, a zúzmarát és akadályozza a gyors újrajegesedéstFagyvédelem

Jól tisztítja az erősen
szennyezett alkatrészeket.
Hatékonyan eltávolítja a szélvédőre rakódott szennyeződéseketHatékonyan eltávolítja a szélvédőre rakódott szennyeződéseketJól tisztítja az erősen

szennyezett alkatrészeket.

Összeférhetőség a szerkezeti
anyagokkal
Nem károsítja a tömítőanyagokat és a jármű fényezésétNem károsítja a tömítőanyagokat és a jármű fényezésétÖsszeférhetőség a szerkezeti

anyagokkal

Minőségi jellemzők
Minőségi jellemzők Tipikus értékek

halvány rózsaszín, tiszta folyadékKülső

0,910Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

citrusIllat

-41Kristályosodási hőmérséklet [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások
Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve,
gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -40°C  -  +35°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:mollubricants.com
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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EVOX Winter Citrus Breeze - 40
illatosított téli szélvédőmosó

Rendelési információk
Vámtarifaszám 38200000

Cikkszámok és kiszerelési formák:
Evox Winter Citrus Breeze - 40 2L 2L műanyag flakon19010451
Evox Winter Citrus Breeze - 40 4L 4L műanyag kanna19010452
EVOX Winter Citrus Breeze -40 180KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)19010454
EVOX Winter Citrus Breeze -40 860KG IBC (csak rendelésre)19010455

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
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