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                                                  DYNAMAX  SHDE                 Dátum: 17.04.2019                                          
 
                                   Jednozložkový univerzálny čistič exteriéru 
 
 1. Predmet TL 
 Tento  technický list platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX SHDE – jednozložkový   
 univerzálny čistič exteriéru. 
   
  
 Charakteristika: 
 DYNAMAX SHDE  je vysoko koncentrovaný alkalický prípravok ideálny na čistenie akéhokoľvek druhu   
 vozidla. Je to jednozložková zmes najvyššej kvality nepostrádateľná pri profesionálnom umývaní vozidiel. Je  
 vhodná na odmasťovanie a čistenie všetkých druhov nečistôt (tukov, smogu, špiny, škvŕn od krvi, zvyškov  
 ropných látok) z povrchov áut,  plachiet, podvozkov a kolies.  
                                                                                       
 Vzhľad: 
 DYNAMAX SHDE je opalescentná kvapalina s charakteristickou vôňou. 
 
 
 Použitie: 
 DYNAMAX SHDE je určený pre automobily, kamióny, návesy, návesové plachty, motory  atď. Je tiež určený   
 na podlahy a zariadenia údiarní, bitúnkov. 
 Prípravok zrieďte s vodou v pomere: 
 - predumývanie 1 : 70 – 100 
 - normálne čistenie 1 : 40 – 60 
 - kolesá a motory 1 :  6 – 12.  
 Naneste na znečistený povrch, nechajte niekoľko minút pôsobiť a opláchnite vodou. Pri nižších riedeniach  
 zabráňte dlhodobejšiemu kontaktu s hliníkovým povrchom a jeho zliatinami.  
   
 
 2. Technické parametre výrobku 

 DYNAMAX SHDE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 

Fyzikálny stav kvapalina 

Farba opalescentná 

Zápach charakteristický  

Hustota pri 20°C [g/cm3] 1,150 ± 0,100 

pH  12  

Teplota vzplanutia [°C] > 100   

Symboly nebezpečnosti C žieravý 
UN 1824, tr. 8, obal.sk. III 

 Zloženie: 
 - alifatické uhľovodíky 5 – 15%, hydroxid sodný 
 - EDTA sodná soľ menej ako 5% 
  
   
 Podľa 648/2004 je biologická odbúrateľnosť > 90 %. 
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  3. Skladovanie: 
 DYNAMAX SHDE skladujte v dobre uzatvorených obaloch  pri teplote  do +40 °C v suchej vetrateľnej 
miestnosti. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. 
 
 
 
  4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 DYNAMAX SHDE nie je horľavý. 
 
 
 
  5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX SHDE 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 
 e-mail: eurovat@eurovat.sk 
 www.dynamaxoil.com 
 
 
  
 
 

 

 


