
 
 
 

NERTA SCREENWASH CONCENTRATE 

 
NERTA SCREENWASH CONCENTRATE je poslední generací nemrznoucí směsi do ostřikovačů. 
NERTA SCREENWASH CONCENTRATE zabraňuje zamrzání, odstraňuje lehkou námrazu a čistí čelní sklo bez šmouh. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
 

 Naplňte nádržku ostřikovačů neředěným produktem NERTA SCREENWASH CONCENTRATE, nebo nařeďte 
nemrznoucí směs podle tabulky. 

 Produkt chrání ostřikovací systém před korozí a vodním kamenem. 

 NERTA SCREENWASH CONCENTRATE je neškodný pro laky, chrom, pryž a plastové světlomety. 
 

TABULKA ŘEDĚNÍ 

°C % obsah nemrznoucí směsi % obsah vody 

-45° 100% 0% 

-22° 50% 50% 

-15° 30% 70% 

-10° 25% 75% 

Letní období 10% 90% 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Kód produktu      : ENT-921101 
Barva       : modrá 
Vůně       : charakteristická 

Stupeň zpěnění *      :  
pH 100%      : 7,4 ± 1% 
Dávkování      : 25 - 100% 
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek  : > 90% 
Specifická hmotnost     : 0,915                                          

 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                                                      Varování 
 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý (CO2), suchý hasicí prášek. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P501 Odstraňte obsah/obal sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu, v 
souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
 

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: 
Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení (EG) č. 
648/2004 o detergentech. 
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ: 
Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu. 
Pouze pro profesionální použití. 
Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami. 
LIKVIDACE ODPADU:  
Nesmí se odstraňovat společně s odpady pro domácnost. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku 
odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad. 
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Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
 
Dodávaná balení: 25L (22,9KG) – 200L (183KG) 
 

Dovozce: PROTEX, spol. s r.o., IČO: 46352252, 253 01 Hostivice, Čsl. armády 982 

Tel.: 220 981 364,  e-mail:  info@nerta.cz,  http: www.nerta.cz
 

(*)      velmi slabý       slabý        dobrý        silný        velmi silný 
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