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FIȘA TEHNICĂ 

DETER-CAR 
 

DESCRIERE: 

Șampon special pentru curăţarea caroseriilor de maşini. Recomandat pentru spălare manuală sau automată.  

 

PROPIETĂȚI: 

 Elimină rapid orice tip de grăsime şi de murdărie de pe caroseriile tuturor vehiculelor, camioanelor şi prelatelor 

fără să atace suprafața.  

 Nu irită pielea sau membrana mucoasă. 

 Ușor de aplicat. Se dizolvă repede, și formează un strat bogat de spumă.  

 Foarte eficient împotriva murdăriei și în special împotriva grăsimii. 

 

APLICĂRI:  

Curăţă, degresează şi oferă luciu cu o singură aplicare, formând un strat de ceară.  

Elimină rapid murdăria şi petele de grăsime. Produs concentrat ce permite diluare. 

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

Aspect                                                   Lichid 

Culoare                                                Portocaliu   

Miros                                                   Citrice 

Densitate la 20 ºC                               1.010 ± 0.020 g/ml. 

Ph                                                        7 ± 0.5. 

Solubilitate                                        Total în apă. 

 

MOD DE APLICARE: 

Spălare manuală: Se pot dilua 30-50 ml de produs pentru fiecare 10 l de apă, depinzând de nivelul de murdărie al 

caroseriei. Pentru a spăla caroseria, în primul rând se umezeşte suprafața în întregime, după care se utilizează un 

burete îmbibat cu lichidul diluat pentru a îndepărta murdăria. Pentru a finaliza, se clăteşte suprafaţa cu apă.  

Spălare automată: Se ține cont de doza menţionată mai sus, respectând recomandările fabricantului maşinii. 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE:  

 Iritant pentru ochi. Risc de leziuni oculare grave. 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist. 

 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. 

 A nu se înghiți. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul.  

 În caz de accident sunați la +40213183606 / Institutul naţional de Sănătate Publică Bucureşti, str. Dr. Leonte, 

nr.1-3, sector 5 
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Informațiile și recomandările pe care le oferim, considerăm că sunt corecte, deoarece se bazează pe cercetarea și 

experiența noastră. Datorită faptului că aplicarea produsului revine clientului, nu ne asumăm responsabilitățile 

derivate în urma folosirii incorecte a acestuia. 
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