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Kroon-Oil Screen Wash Concentrated

Descrição

Screen Wash Concentrated é um poderoso aditivo anticongelante à base de etanol para suplementar o fluido de lavagem. O produto 
limpa a sujidade e insectos do pára-brisas. Ao suplementar fluido de lavagem com aditivos especiais, o pára-brisas não volta a formar 
gelo e os jactos do limpa-pára-brisas não congelam. 

Aplicação

Screen Wash Concentrated pode ser adicionado ao depósito do pára-brisas. Ao adicionar em diferentes proporções (consulte a tabela), 
pode ser alcançada uma elevada protecção contra congelamento. Menos prejudicial ao ambiente do que produtos de lavagem de pára-
brisas com base em metanol ou IPA e é também menos prejudicial mediante o contacto. Diluição: Uma parte de Screen Wash 
Concentrated - uma parte de água oferece protecção contra:

Puro -50 °C
1: 1 -20 °C
1: 2 -12 °C
1: 3 -8 °C
1: 5 Verão 

Embalagens disponíveis

35443
Garrafa de 500 ml

04210
Garrafa de 1 l

35434
20 L can

14112
Bidão de 60 l

14213
Bidão de 208 l

33726
Contentor de 999 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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