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Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores 
eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det 
store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da 
design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne 
publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter 
uden forudgående varsel.

Soudal A/S Ferrarivej 2 DK - 7100 Vejle
Tel: +45 45-81.18.60 Fax: +45 45-81.18.70 www.soudal.com

Specifikationer
Basis Opløsningsmiddelbaseret blanding
Konsistens Flydende
Denistet 0,81 g/ml
Opløselighed i vand Fuldt opløseligt
Volatile Organic Compounds (VOC) 96 %
Påførings temperatur 5 °C → 30 °C

Produkt beskrivelse
Afrimer hurtigt is og sne (ned til -20° Celsius) 
på din forrude, spejle og andre vinduer uden at 
efterlade spor.

Egenskaber
 Hurtig effekt
 Efterlader ingen rester
 Fungerer godt med et tykt lag frost

Applikationer
 Alt glas
 Låse

Emballage
Farve: transparent
Emballage: 400 ml aerosol

Holdbarhed
3 år i uåbnet emballage i tørt og køligt miljø 
ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

Overflader
Glas og metal

Påføringsmetode
Påføringsmetode: Ryst dåsen godt inden 
anvendelse Spray på ca. 20 cm afstand fra 
objektet Påfør efter behov. Tør forruden af 
med en klud efter påføring af produktet. Undgå 
kontakt med karrosseriet.
 

Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger
Anvend kun i godt ventilerede områder. I 
tilfælde af kontakt med øjnene, vask straks 
med rigeligt vand. De produkter, der er nævnt i 
bilag II til forordning (EU) 1169/2011, er ikke 
en del af vores formuleringer, og så vidt vi ved, 
indeholder vores produkter ikke disse 
ingredienser.
Farligt. Repsekter forholdsreglerne for 
anvendelse.


