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        LAUR CS-5000 

PROFESJONALNY SZAMPON DO MYCIA KAROSERII I NADWOZI 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

 

   ZASTOSOWANIE 

Profesjonalny szampon do mycia karoserii, nadwozi, zabudów i innych elementów konstrukcyjnych 

pojazdów mechanicznych, rolniczych, kempingów itp.  

 PRZYGOTOWANIE ŚRODKA 

W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Standardowo 50-100ml na 20l wody. W przypadku 

niewielkich zabrudzeń stosować w większym rozcieńczeniu. 

   ZUŻYCIE 

Zużycie środka zależne jest od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni. Zawsze zalecane jest 

przeprowadzenie próby w celu ustalenia proporcji rozcieńczenia produktu. 

 SPOSÓB UŻYCIA 

Na zwilżoną powierzchnię nanieść szampon. Do mycia użyć szczotki z miękkim włosiem, gąbki lub innego 

narzędzia  przeznaczonego do tego celu. Po umyciu powierzchnię obficie spłukać wodą. Nie stosować w 

pełnym słońcu. Latem przy wysokich temperaturach schłodzić nadwozie wodą. W razie potrzeby proces 

powtórzyć. 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Użytkować produkt zgodnie z przeznaczeniem i nie mieszać z innymi środkami. Przechowywać środek w 

miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych i nieupoważnionych do użytkowania produktu. W czasie 

pracy używać odzieży ochronnej. Stosować się do zaleceń umieszczonych na opakowaniu i przestrzegać 

zasad BHP. 

 OKRES WAŻNOŚCI- Dwa lata od daty podanej na opakowaniu. 

 PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z widoczną etykietą w temperaturze 

od +5
0
C do 40

0
C.  

 OCHRONA ŚRODOWISKA- Produkt ulega biodegradacji i nie ulega biokumulacji.   

 DOKUMENTY- Karta charakterystyki www.plynylaur.pl  

 DANE TECHNICZNE 

 Rodzaj produktu- ciecz 

 Rozpuszczalność w wodzie- bez ograniczeń 

 Produkt  niepalny 

 PH ~7 
*Powyższa karta sporządzona została według najnowszego stanu wiedzy i w dobrej wierze. Wraz z wydaniem uaktualnionej 

karty poprzednie wydanie traci ważność. W trakcie pracy z wszystkimi środkami chemicznymi proszę przestrzegać zasad BHP. 

Karta służy wyłącznie do celów informacyjnych . Oryginał karty znajduje się na stronie  www.plynylaur.pl . Producent nie 

ponosi odpowiedzialności za zmiany  treści powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich bez uzgodnienia z autorem.    
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