Használati és kezelési útmutató
Téli szélvédőmosó folyadék -35 °C
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Felhasználási terület
Az illatosított téli szélvédőmosó folyadék egy tiszta, kék színű, friss illatú folyadék, ami a
gépjárművek üveg és polikarbonát felületeinek hatékony tisztítására alkalmas. Használatával
megelőzhető a gépjármű szélvédőjének eljegesedése. Kiválóan eltávolítja a felcsapódó sarat és
az egyéb szennyeződéseket a tiszta kilátás és balesetmentes közlekedés érdekében.
Téli időszakban -35 °C–ig fagyvédelmet biztosít, és kiválóan eltávolítja a szélvédőre
rakódott szennyeződéseket, növeli a vezetés biztonságát.
Alkalmazása nem okoz fénytörést, nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket, valamint
a gépkocsi fényezését.
Használata:
A téli szélvédőmosó folyadékot hígítás nélkül töltse a gépjármű ablakmosó tartályába az
ablakmosó ikonnal
ellátott kupak felnyitása után, majd zárja a kupakot vissza.
A hóval fedett szélvédőről távolítsa el a havat. Eljegesedett szélvédő esetén indítsa be a
szélvédőfűtést, majd az olvadás megindulása után használja az ablakmosót.
Szennyeződött szélvédő esetén az ablaktörlővel spricceljen a szélvédőre a szélvédőmosó
folyadékból és működtesse a törlési funkciót. A kívánt hatás eléréséig ismételje meg a
folyamatot.
Figyelem! Mindig az évszaknak és az időjárási körülményeknek megfelelő szélvédőmosó
folyadékot töltsön az ablakmosó tartályba!
A nem megfelelő kristályosodási pontú szélvédőmosó folyadékot mielőbb ürítse le az
ablakmosó tartályból, vagy adjon fagyásgátló adalékot a szélvédőmosóhoz az esetleges
fagyáskárok elkerülése érdekében, pl. tartály és vezeték szétrepedés.
Amennyiben a hőmérséklet -35°C alá hűlik, ne használja az ablaktörlőt, mert a megdermedt,
kásás folyadék az ablakmosó rendszer motorját is tönkre teheti. Várja meg, míg az idő
melegszik, -30 °C feletti hőmérsékletű lesz és a felolvadt szélvédőmosó folyadékot ürítse le a
tartályból.
Tárolási, kezelési előírások
Víztől és közvetlen naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva,
élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 – Az edény szorosan lezárva tartandó.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: a helyi előírásoknak megfelelően.
Figyelmeztető mondatok
H225 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

