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Споживча серія 

ОЧИСНИК СКЛА 
КОНЦЕНТРАТ 21+ 

- 58°C

Рідина для очищення вітрового скла в зимовий 
час від Wynn's  - це висококонцентрований 
миючий і антифризний продукт для систем 
омивання вітрового скла. 

�   Захищає систему омивання лобового скла від замерзання до -58°C. 
�   Синього кольору. 
�   100 % чиста формула. 
�   Відповідає новим нормам ЄС щодо зберігання та безпеки.  
�   М'який аромат лимону (без запаху ізопропанолу). 
�   Безпечний для забарвлених і гумових поверхонь.
�   Не містить метанолу.
�   Ефективність очищення сертифікована німецьким інститутом «FRESENIUS» (CPR 
NR 101 TC 244519). 
�   Не залишає білих плям на кузові.
�   Без відблисків на вікнах.

�  Для всього розпилювального омивального обладнання автомобілів, автобусів, 
вантажівок тощо. 

Вигляд 
Аромат 

: чиста синя рідина 
: лимон 

Щільність при 20°C : 0,855 кг/дм³

Точка замерзання : < – 58°C 

Властивості 

Застосування 

Технічні дані

з ароматом лимону 
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Частина 
ВОДИ 

Частина 
ОМИВАЧКИ Захист до:

2 

1 

1 

1 

1 

2 

-10°C

-20°C

-30°C

Використання

Залийте засіб в концентрованому або розведеному вигляді в бачок омивача лобового скла.

Пакування

Бутилка 1 літр.

Каністра 5 літрів.

Артикули: 
W77395 - 1л
W77396 - 5л




