
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: CONDIGON  
 
DESCRIERE: 

SOLUTIE PENTRU INTRETINEREA SI HRANIREA ANVELOPELOR. Produs special creat 

pentru tratamentul cauciucului. Curata si reimprospateaza aspectul original al obiectelor si 

suprafetelor. 

 

PROPIETATI:  

 Produsul nu ataca obiectele si suprafetele din guma sau cauciuc, deoarece are o 

compozitie de disolventi hidroalcoolici.  

 Ofera anvelopelor o culoare neagra intensa si un luciu puternic.  

 Protejeaza suprafetele si materialele, oferind un aspecto original, deoarece reface 

culorile. 

 

APLICARI:  

Recomandam utilizarea produsului CONDIGON pentru: 

- soluri, anvelope si alte obiecte.  

Este un ajutor in: ateliere auto, spalatorii auto, pardoseli de guma etc. 

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

- Culoare…………………………….: 

Lichid transparent.  

Albastru.  

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

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.020 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 6.5 ± 0.5. 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  

Furnizat sub formă de spray cu pompă pentru aplicare ușoară. Se aplică prin 

pulverizare după spălare anvelopelor.  

Ajută anvelopele să păstreze un aspect lucios pe termen lung și asigură 

protecție eficientă împotriva durificării și uscării. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R11 - Foarte inflamabil. 

R36 - Iritant pentru ochi. 

R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — Fumatul 

interzis. 

S 23 - A nu se inspira vaporii produsului.  

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

un specialist.  

S 37/39 - Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru 

ochi/faţă. 

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. 
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