
SCALP AUTO SECHANT 

PŁYN DO SUSZENIA PO PŁUKANIU 

 

 

 

 

• Gwarantowane nabłyszczenie. 

• Nie zostawia śladów po 

wyschnięciu. 

• Bezpieczny dla lakieru, plastiku, 

chromowanych listew itd. 
 

 

 

 

 

OPAKOWANIE: 

• Zbiornik o pojemności 1000 l 

• Beczka o pojemności 210 l 

• Beczka o pojemności 60 l 

• Pojemnik 30 l, paleta 16 x 30 l 

 

 

 

Płyn SCALP AUTO SECHANT jest przeznaczony do suszenia po spłukaniu 

karoserii samochodowych. Zapewnia suszenie bez smug i działa bez suszarki.                   

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE:  Produkt należy rozcieńczyć do roztworu 4-6% na końcu lancy. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: Pompa dozująca. 

3. SPOSÓB UŻYCIA: Upewnić się, że karoseria jest idealnie czysta i nie ma na niej 

żadnych śladów zabrudzeń ani środków myjących. Spryskać jednolicie samochód 

z góry na dół. Suszenie odbywa się poprzez równomierne kurczenie się warstwy 

wody. 

4. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Od 5°C do 50°C. W skrajnych temperaturach 

skuteczność środka jest mniejsza. 

5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po 

użyciu. 

6. WYDAJNOŚĆ: 500 ml czystego produktu na 10 m². 

 

7. PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, 

chronić przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i 
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bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w 

temperaturze <5°C. 
* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie kosztów pracy. W żadnym wypadku nie 

są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić wyłącznie 

wykonując próbę. 
 

 

 

 

 

 

 

1. OCHRONA PODŁOŻA: Nie nakładać produktu na gorącą karoserię. 

2. OCHRONA OSÓB: Unikać kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, 

spłukać dane miejsce wodą. 

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości 

każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego 

zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej 

powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Płynny środek do suszenia  
• Jasnoniebieski płyn 
• Gęstość: 0,99 g/cm3 w 

temperaturze 20°C 

• pH: 4 
• Wrażliwy na działanie mrozu 
• Temperatura zapłonu: środek 

niepalny 
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