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SANEGO VAXSHAMPO 

 
Szampon do ręcznego mycia z maksymalną dawką wosku. 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie;.  
Szampon z woskiem jest silnie 
skoncentrowanym i bardzo wydajnym 
srodkiem dorecznego mycia, 
konserwacji i zabezpieczenia karoserii 
samochodowej przed niekorzystnym 
działaniem zanieczyszczen drogowych 
oraz czynników atmosferycznych. 
Bezpiecznie myje i zabezpiecza 
ka_dy rodzaj lakieru, szyby 
samochodowe, plastiki itp. 
. Zalety: 
• doskonałe własciwosci usuwania brudu 
komunikacyjnego, owadów, itp. 
• wysmienity efekt odprowadzania wody, 
• głeboki, rozswietlajacy połysk umytej 
powierzchni bez polerowania, 
• długotrwałe zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi 
i niekorzystnym działaniem czynników 
atmosferycznych, 
• skrócenie procesu nastepnych myc, 
Zastosowanie: w zależnosci od stopnia zabrudzenia 
powierzchni stosowac roztwór 1 – 2% tj. 
100-200ml/10l wody. Naniesc roztwór szamponu na 
karoserie, u_yc szczotki, dokładnie spłukac i osuszyc. 
Uwaga: nie stosuj preparatu w pełnym słoncu lub na 
rozgrzanej powierzchni lakieru. Nie dopusc do 
wyschniecia roztworu na powierzchni. 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
1-2% tj. ca. 100-200ml/10l wody 
 
 

   
 
Sposób użycia:   
nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na 
okres 10 minut (nie dopuszczać do wyschnięcia).  
Spłukać dużą ilością wody. W razie konieczności 
czynność powtórzyć. Najlepszy rezultat czyszczenia 
uzyskuje się stosując roztwór roboczy o temperaturze ok. 
70ºC. 
 
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej  
powierzchni a gdy to nastąpiło proces czyszczenia 
powtórzyć. 
 

Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne na 
działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu. Nie stosuj 
preparatu w na powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed 
użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
                                  
 
Oznaczenie 
 

 
 
Xi – DRA żNIACY 

R36 Działa drażniąco na skórę. 
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

 
Zawiera: 5-15% niejonowych zwiazków 
powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych 
zwiazków powierzchniowo czynnych, <5% NTA, <5% 
kationowych zwiazków powierzchniowo czynnych 
 
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 
Oznakowany emblematem Łabedzia – symbolem 
ochrony srodowiska (nr rejestr.  
Dane techniczne:    
pH 6,5 
ciecz koloru  żółtego o świeżym zapachu. 
 
Opakowania: 
 12x1 l    Nr:art 1500          
 3x5 l      Nr:art 1503          
200 l   Nr:art 1509            
25  l Nr:art 1506     
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
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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,  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


