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Nazwa produktu: MULTI Cleaner . 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00. 

 

Uniwersalny preparat czyszczący  

 

Opakowanie: 5.0 L.; 25L. 

 

Podstawowe składniki: amfoteryczna substancja powierzchniowo czynna, wodorotlenek 

sodu 

pH: 13.5 

 

Barwa: zielony 

 

Gęstość: 1,08 g/cm³ 

 

Zapach: owocowy 

 

Zastosowanie: 

 

 
 

 
 

 
 

 

do czyszczenia: silników, karoserii, podwozi, felg, plandek, podłóg 

warsztatów, elementów plastikowych, dywaników gumowych, usuwania 

pozostałości z owadów. 

 

 

Sposób użycia: 

 

 

do zastosowania metodą spryskiwania, zanurzania i zmywania. Zależnie 

od stopnia zanieczyszczenia rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:3 do 

1:100. Nie dopuścić do wyschnięcia. Spłukać dużą ilością wody.  

1. Do mycia silnika, komory silnika i plandek rozcieńczać 1:3-1:20 

2. Do mycia karoserii rozcieńczać 1:20-1:50 

3. Do usuwania insektów rozcieńczać 1:5-1:10 

4. Do mycia felg rozcieńczać 1:3-1:8 

5. Do mycia elementów z tworzyw sztucznych rozcieńczać 1:10-

1:20 
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6. Do mycia podłóg warsztatowych rozcieńczać 1:20-1:50  

 

 

 

 

Ograniczenia: 

 

 

 

ze względu na wysoką wartość pH przed zastosowaniem sprawdzić 

w niewidocznym miejscu czyszczonego elementu. Nie stosować w 

postaci nierozcieńczonej na częściach z aluminium i materiałach 

ocynkowanych, rozcieńczony – czas ekspozycji maks. 1min. Nie 

spryskiwać gorących powierzchni. Nie dopuścić do wyschnięcia. 

Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami. 

 

 

Czyszczenie sprzętu: woda. 

 

Magazynowanie: 
 

 
 

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 

pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 

Chronić przed zmrożeniem. 

 

Przepisy BHP: 

 

 
 

wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 

charakterystyki produktu niebezpiecznego. 

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 

na terenie danego kraju. 

 

Zagrożenia: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

patrz Karta Charakterystyki 

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę 

S2 Chronić przed dziećmi 

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza 

S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary  
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