
 
 
 

NERTA WHEEL CLEANER 
 

NERTA WHEEL CLEANER je silný zásaditý čistič disků, který velmi účinně odstraňuje brzdový prach. Určený 

pro disky s povrchovou úpravou (lak). Snadná a rychlá aplikace, 100% výsledek. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

 nejprve otestujte na malém kousku snášenlivosti výrobku s povrchem disku 
(nejste-li si jisti povrchovou úpravou) 

 výrobek naneste na disky i pneu 

 nechte chvíli působit (max. 5 minut) – nenechte zaschnout. 

 po té disky důkladně opláchněte vysokým tlakem vody, nebo pro dočištění použijte vhodný kartáč 

 nikdy nenechte produkt na discích zaschnout a nikdy produkt neaplikujte na rozpálené disky 
(v takovém případě disky nejprve ochlaďte vodou) 

 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Kód produktu      : ENT-200527 
Barva       : hnědá, červená 
Vůně       : charakteristická 
Stupeň zpěnění *      : nezpěnitelný   
pH 100%      : 13 ± 1% 
Dávkování      : neředí se 
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek  : > 90% 
Specifická hmotnost     : 1,05 
 
 
OBSAH DETERGENTŮ 
neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli ( < 5% ) 
 
Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): Po 
manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. Používejte ochranný oděv, obličejový štít. PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opratrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 
Obsahuje: hydroxid sodný 
 
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. 
Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami. 
 
LIKVIDACE ODPADU:  
Odstraňte obsah/obal odevzdáním autorizované osobě nebo sběrnému místu pověřenému likvidací 
nebezpečného odpadu; prázdné čisté obaly můžete likvidovat jako bezpečný odpad. Likvidujte bezpečným 
způsobem podle místních/národních předpisů. Obal musí být zcela vyprázdněn. 
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Dodavatel: 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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