
Wash & Wax Car Shampoo 

Čistilna sredstva

Izredno učinkovit šampon in vosek, ki ne vsebuje silikona, za hitro čiščenje avtomobilov, avtobusov, 
počitniških prikolic itd.

Navodila za uporabo
1. Za pranje z gobo/krtačo razredčite 30 ml (3 polne

pokrovčke) izdelka s 5 l tople vode.

2. Vozilo ročno operite.

3. Sperite s čisto vodo.

85743 – Wash & Wax Shampoo 5 l 
85744 – Wash & Wax Shampoo 25 l 

Lastnosti in prednosti

• Dvojni učinek: površine bodo očiščene in zloščene v enem samem koraku
• V obliki koncentrata - ekonomična uporaba
• Izreden učinek
• Prihrani čas
• Varen za uporabo, saj ne vsebuje silikona
• OKOLJU PRIJAZEN: Površinsko aktivne snovi v tem pripravku so skladne z merili o biorazgradljivosti,

določenimi v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih

Uporaba 

Izredno učinkovit šampon in vosek, 
za ročno pranje, ki ne vsebuje 
silikona, za hitro čiščenje 
avtomobilov, avtobusov, počitniških 
prikolic itd.

Hitro odstrani cestno umazanijo  – 
površine so zopet čiste, svetleče in brez 
prog.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

85743 / 85744 Koda: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Varnostno opozor.: 

VOC: 

Wash & Wax Shampoo 

36 mesecev 

- 

N/A 

Tarifna številka:    3402 13 00 

Oblika: 

Varnostni list: 

Vonj: 

Barva: 

Viskoznost: 

Tekočina

Da 

Blag in prijeten 

Zelena

2000 cp 

pH: 7 
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