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ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

To ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) είναι προϊόν 
μοναδικής σύνθεσης που διατηρεί το παρμπρίζ και τις πιτσιλήθρες του αυτοκινήτου σας 

σε άριστη κατάσταση, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει στο νερό να παγώσει τα σωληνάκια 
και τις πιτσιλήθρες. Κατάλληλο για τους χειμερινούς μήνες 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρμόζεται στο σύστημα πλύσεως παρμπρίζ των οχημάτων 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάση: Υδατική 
Εμφάνιση: Λεπτόρευστο υγρό  
Απόχρωση: Διάφανο 
Ιξώδες:  20- 30 mPas στους 23oC 
Πυκνότητα:  0.95 – 0.97 gr/cm3  

pH: 8.0-9.0 
Διαλυτότητα στο νερό: Πλήρης 
Σημείο ανάφλεξης: >65 oC 
Σημείο βρασμού:  >100 oC 
Σταθερότητα: Εξαιρετικά σταθερό  
ΠΟΕ: 27% 
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5% 

Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5% 

Αραίωση με νερό:  ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Θερμοκρασία  -4oC   -9oC    -18oC 

Αντιπαγωτικό  25%  50% 100% 

Νερό  75% 50% 0% 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αδειάστε το περιεχόμενο του καθαριστικού–αντιπαγωτικού παρμπρίζ στο δοχείο των 
υαλοκαθαριστήρων, συμπληρώνοντας με απιονισμένο νερό. Συμβουλευτείτε τον 
παραπάνω πίνακα προσαρμόζοντας την δοσολογία ανάλογα με τη θερμοκρασία   
περιβάλλοντος και την χωρητικότητα του δοχείου σας σε λίτρα.   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μη εφαρμόσιμο.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Μη εφαρμόσιμο. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δοχείο των 250ml, 500ml, 1lt, 20lt & 200lt 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 oC -35 oC 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μην αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά προϊόντα πιτσιλίθρας 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Μακριά από παιδιά.  
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης 
έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται 
στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα 
δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. 
Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για 
οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται 

αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά 
και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, 
ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής 
ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε 
υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως 
δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, 
άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων 
όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και 
καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης. 

 


