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CAR SHAPMOO & WAX
Mycí šampon s voskem

CHARAKTERISTIKA:
CAR SHAMPOO & WAX je auto-šampon prémiové řady, který čistí a 

konzervuje laky vozidel v jednom kroku. 

Po aplikaci zanechává dokonale čistý a vysoce lesklý povrch. 

Výrobek je charakterizovaný následujícími vlastnostmi:

- Vysoký podíl vosku

- Povrchově aktivní látky (tenzidy) 100% šetrné k laku vozidla

- Mytí a konzervování laku probíhá v jednom kroku

- Vhodné pro ruční aplikace i kartáčové myčky vozidel 

APLIKACE:
CAR SHAMPOO & WAX se používá v autoservisech, autobazarech 

a v myčkách nákladních i osobních vozidel. Důkladně odstraňuje 

nečistoty a díky vysokému obsahu vosku „uzamyká“ vrchní lak 

ochranným filmem. 

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. CAR SHAMPOO & WAX se ředí vodou v poměru až do 1: 400 

a to v závislosti na stupni znečištění, tvrdosti místní vody a

požadované pěny.

2. Ruční mytí: přidejte 30 až 50 ml CAR SHAMPOO & WAX

do 10 litrů vody.

3. Hrubé nečistoty nejdříve opláchněte vodou.

4. Aplikujte naředěný CAR SHAMPOO & WAX pomocí houby

na celé vozidlo a potom ho důkladně ho vyčistěte.

5. Opláchněte vozidlo čistou vodou a vytřete do sucha vhodnou

utěrkou nebo jelenicí.

6. Mytí v automatických kartáčových myčkách: dodržujte

pokyny a postupy stanovené výrobcem zařízení.

UPOZORNĚNÍ: 1/ Nikdy nepoužívejte na horké povrchy, 

ani na přímém slunečním záření! 

2/ Nenechte zaschnout na laku vozidla!

SPECIFIKACE:
Barva: tmavomodrá ///// Báze: anionové povrchově aktivní látky, 

amfoterní povrchově aktivní látky, neionové povrchově aktivní látky

Vůně: ovocná ///// Hustota: 1,018 g/l ///// pH: 6,5 - 7,5 ///// VOC: 0 g/l

SKLADOVÁNÍ: 
36 měsíců na suchém 

a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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