
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: BRISOL  
 
DESCRIERE:  
 
Solutie pentru curatarea bordului.  

Curăţă şi lustruieşte borduri, bara de protecţie, oglinzile retrovizoare etc. Protejează împotriva 

umezelii si oferă luciu.  

Anti-praf. Formula sa antistatică îndepărtează murdăria, praful, amprentele şi urmele, oferă 

strălucire şi nu lasă reziduri. 

 

PROPIETATI:  
- Datorita randamentului inalt, produsul este economic si rentabil.  

- Ofera un miros placut si durabil.  

- Sporeste elasticitatea suprafetei curatate. 

- Ofera luciu.  

- Formeaza un strat subtire deasupra suprafetei, care protejeaza impotriva umezelii. 

 
APLICARI:  
Se recomanda pentru: ateliere auto, Rent a Car, Benzinarii, Ateliere de autobuze, Garaje,  

Expozitii Auto. 

- Potrivit pentru toate tipurile de borduri 

-Curaţă, lustruieste, protejeaza şi parfumează 

-Formulă anti-statică 

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid. 

Galben.  

- Miros…………………………....: Caracteristic.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 0.800 ± 0.020 g/ml. 

- Solubilitate………………………: Insolubil in apa.  



MOD DE APLICARE :  

 
 Pulverizare: Se pulverizează produsul direct pe suprafaţa, de la o 

distanţă de aproximativ 30cm. În continuare, se şterge suprafaţa cu o 

lavetă uscată.  

 De asemenea, produsul se poate aplica direct pe laveta uscată, în 

continuare se şterge suprafaţa murdară cu o lavetă umedă. Pentru a 

obţine o suprafaţă lucioasă, se utilizează posterior o lavetă uscată. 

 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R10 - Inflamabil. 

R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 

R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 23 - A nu se inspira vaporii produsului.  

S 24 - A se evita contactul cu pielea. 

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

un specialist.  

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 

S 51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate. 

S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. 

S 62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un 

medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 

 

Data realizarii: 26/08/2015 
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