
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: DETER-AUTO 
 
DESCRIERE:  Spuma activa speciala pentru curăţarea caroseriilor de maşini. Recomandat 

pentru spalare manuală sau automatică. Spumare intensa.  

 

PROPIETATI:  
 Elimină rapid orice tip de grăsime şi de murdărie de pe caroseriile tuturor vehiculelor, 

camioanelor şi prelatelor fără să atace suprafata.  

 Nu irita pielea sau membrana mucoasa.  

 Usor de aplicat. Se dizolva repede, si formeaza un strat bogat de spuma.  

 Foarte eficient impotriva murdariei si in special impotriva grasimii. 
 
APLICARI:  
 
Produsul nostru poate fi de mare ajutor in:  
- ateliere auto, garaje, dealeri auto, primarii, parcuri auto, agentii de transport, rent a car etc.  
 
 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid Transparent.  

Verde 

- Miros…………………………....: Citrice.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.010 + 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 7 ± 0.5. 

- Vascozitate ……………………:  Minim 1500cP 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  
Spălare manuală: Se poate dilua 30-50g de produs pentru fiecare 10 l de apă, 

depinzând de nivelul de murdărie al caroseriei.  

Pentru a spăla caroserie, în primul rând se umezeşte suprafata în intregime, 

după care se utilizează un burete impregnat cu lichidul diluat  pentru a 

îndepărta murdăria. Pentru a finaliza, se clăteşte suprafaţa cu apă.  

Spălare automatică: Se tine cont de doza menţionată mai sus, respectând 

recomandările fabricantului maşinii.  
 
 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R36 - Iritant pentru ochi. 

R41 - Risc de leziuni oculare grave. 

S2 -  A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 25 - A se evita contactul cu ochii. 

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 39 - A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei. 

S 46 In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

 
 

Data realizarii: 09/09/2015 
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