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Sanego Screenwash  
 

Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych 
 

 
Przeznaczenie:  Środek 
czyszczący o właściwościach  
chroniących przed zamarzaniem 
przeznaczony do spryskiwaczy 
szyb w samochodach.  Środek 
skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia komunikacyjne i 
insekty  z szyb oraz reflektorów 
samochodowych.  Nieszkodliwy 
dla gumy wycieraczek i lakieru  
samochodowego. Doskonały do 
czyszczenia powierzchni 
szklanych, luster, szkliwionych 
powierzchni ceramicznych, itp.. 
Szybko odparowuje nie pozostawiając smug. 
Zastosowanie: Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb 
samochodowych. Koncentrat płynu do mycia powierzchni 
szklanych. Usuwanie zanieczyszczen z powierzchni szklanych, 
luster, powierzchni szkliwionych poprzez natrysk i wytarcie do 
sucha czysta sciereczka. 
 
Dozowanie: w zależności od przeznaczenia i  
temperatury zewnętrznej sporządzać roztwór 
( koncentrat + woda ) : 
 koncentrat do temperatura zamarzania   -40ºC              
50% (1:1)  do temperatura zamarzania    -  28ºC 
33% (1:2)  do temperatura zamarzania   -  16ºC 
20% (1:4)  do temperatura zamarzania   -  7ºC 
W warunkach letnich: 
jako płyn do spryskiwaczy: 1l/ 4l wody 
jako płyn do mycia okien: 1l/ 4-5l wody  
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN  
 
Zawiera: <5% anionowych substancji 
powierzchniowo czynnych.  
etanol, propan-2-ol 
 
Dane techniczne: niebieska, klarowna ciecz o  
zapachu alkoholu, pH 7,  temp. zapłonu ca. 25ºC 
Termin przydatności do użycia:  
2 lata w szczelnie zamkniętym opakowaniu producenta. 
Data produkcji: na opakowaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
         Xi – Drażniący        F - Wysoce  
                                                               Łatwopalny 
 Etanol – 30-70% 
 2-propanol – 20-30% 
 
R11: Produkt wysoce łatwopalny 
R36: Działa drażniąco na oczy 
R67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty 

głowy 
S2:    Chronić przed dziećmi 
S7:    Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 
S16:  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie 

palić tytoniu 
S25:         Unikac zanieczyszczenia oczu  
 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze  
informacje podano w karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej  
wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki  
występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy  
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do  
konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.  
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze 
straty spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu. 


