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                                                 DYNAMAX SCREENWASH -30°C                                                                                                                              
         

                                RACING EDITION           Dátum: 20.08.2019 

                 

                           zimná zmes do ostrekovačov 
 
 
 1. Predmet TL 
 
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie zimnej ostrekovacej kvapaliny 
DYNAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION. 
DYNAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION je zmesou  liehu, glykolov, ketónov, zmáčadiel, 
farbiva, vône a vody. 
 
 
 Charakteristika: 
 Je vysoko účinná, celoročná mrazuvzdorná kvapalina  do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel.     
 Chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Chráni  ostrekovací systém pred zamŕzaním. 
 
 
 Vzhľad: 
 DYANAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION je číra kvapalina, zelená so slabou opalescenciou, 
s charakteristickou vôňou. 
 
  
 Použitie: 
 DYNAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION je nemrznúca kvapalina do ostrekovačov  
 automobilov. Spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu mastnotu a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém  
 pred zamŕzaním a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého zimného počasia. 
 DYNAMAX SCREENWASH -30°C RACING EDITION sa používa neriedený alebo po nariedení podľa   
  nasledujúcej tabuľky. 
 

  Tabuľka riedenia: 

Použitie do  (°C) Objemové diely vody Objemové diely Screenwash -30  

-30 - neriedený 

-10 1 1 

-6 2 1 

 

 
 2. Technické parametre výrobku 

 DYNAMAX SCREENWASH -30°C RACING EDITION musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 

Fyzikálny stav kvapalina   

Farba zelená  

Teplota varu [°C] 80  

Hustota [g/cm3] 0,940 ± 0,001 

Počiatočný bod kryštalizácie [°C] -30 ± 2 

Teplota vzplanutia [°C] 27 
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                                                                                                                                    Dátum: 20.08.2019 
 
 
 
3. Skladovanie: 
 DYNAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION sa musí skladovať v uzatvorených utesnených 
obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade  chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu. 
 
 
 
 4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 Horľavina  II. triedy nebezpečnosti. 
 Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX SCREENWASH -30 °C RACING EDITION je predmetom  
 kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com 
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