
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Rychlý rozmrazovač autoskel
Blizzard Ultra
500 ml / 2897-231

Blizzard Ultra čistí autoskla rychle a snadno od
námrazy i silného ledu. Blizzard Ultra zabraňuje
opětovnému zamrznutí a nezanechává žádné
stopy po škrábání na sklech.
Blizzard Ultra je špičkový bleskový rozmrazovač na
bázi vysoké koncentrace etanolu. Tento výrobek
spolehlivě rozmrazí autoskla v co nejkratším
čase. Tak lze vozidlo bez namáhavého škrábání
pohodlně a rychle zbavit ledu. Vysoká koncentrace
alkoholu zabraňuje opětovnému zamrznutí a
udržuje skla bez šmouh.
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Pokyny k použití
Použití: Před prvním použitím silně stiskněte stříkací páčku na lahvi, aby se uvolnil přepravní zámek. V případě
potřeby odstraňte sníh z čelního skla. V případě lehké námrazy nastříkejte zařízení pro rychlé odmrazování
vodorovně na horní část odmrazovaných oken a na horní hranu stíracích lišt. V případě silného námrazy nastříkejte
celou tabuli. Po rozmrznutí ledu odstraňte kapalinu zbývající na čelním skle (např. Gumovou stírací lištou, stěračem
apod.) “. NEBEZPEČÍ! Není vhodné pro plastové tabule a lze jej použít pouze venku. Touto poznámkou vám
chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme
přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám
skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Výrobek je optimalizován pro použití na sklech vozidla. Blizzard Ultra de nesmí používat v interiéru vozidla. Výrobek
nenarušuje ani laky, pryž ani sklo. Nedoporučuje se pouze použití na plastových sklech.


