
נוזל שמשות
נוזל לניקוי שמשות

.מוכן לשימוש לא נדרש לדלל, נוזל מימי צלול בגוון כחול תיאור מוצר
.בעל נדיפות גבוהה.IPAעל בסיס  (מוריד מתח פנים )סבון ניקוי וחומר משטח , מכיל מים נטולי מלחים

.מכיל חומר להורדת נקודת הקיפאון
שימושים אופייניים

מנקה ביעילות עם מערכת המגבים לכלוכים אופייניים שנדבקים לשמשת הרכב, נוזל שמשות מותאם במיוחד לניקוי שמשות הרכב 
.אינו  משאיר כתמי מים, הנוזל מתייבש במהירות. ובוץ , חרקים , שומנים , כגון אבק 

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
.מנקה היטב ומתייבש מהר. נוח ומוכן לשימוש,מוצר פשוט ויעיל 

.(השמשה אינה מכוסה בנוזל זמן ארוך)יבוש מהיר תורם לבטיחות הנסיעה 
.נחירי ההתזה אינם נסתמים עם אבנית 

.הסרה יעילה של משקעים ולכלוך
.מונע קפיאה

.אינו פוגע בצבע או בחלקי גומי ופלסטיק
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

www.doralon.co.il/oil-catalogue
.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר24
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אריזות
. ליטר2המוצר זמין באריזת מיכל 

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה
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