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NERTA HYDRO CERAMIC WAX 

 

NERTA HYDRO CERAMIC WAX je nový inovativní druh vosku s keramickými vlastnostmi. Silné hydrofobní vlastnosti tohoto 
produktu vedou k vynikajícímu narušení vodního filmu pro snazší finální oplach. Díky rychlejšímu odtoku vody výrobek dosahuje 
lepšího výsledku sušení. Vosk vytváří ochranný štít, který chrání karoserii vozidla před UV zářením a podstatně zpomaluje proces 
oxidace. Kromě toho vosk vytváří ochrannou vrstvu, která je odolná proti kyselému dešti. NERTA HYDRO CERAMIC WAX ztěžuje 
ulpívání statické špíny a nečistot na vozidle, tudíž vozidlo zůstává mezi dvěma mycími cykly déle čisté. NERTA HYDRO CERAMIC 
WAX dodává laku hluboký a oslňující lesk. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 Doporučené dávkování na 1 automobil se pohybuje mezi 8 až 15 ml 

 pro ruční aplikaci přes zpěnovače je nutné vosk nejprve předředit v poměru 1:10 

 vosk se nanáší na mokrý povrch a na závěr karoserii důkladně opláchněte vodou  

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Kód produktu     : ENT-20200714 
Barva      : červená 
Vůně      : specifická 
Stupeň zpěnění *     :  
pH 100%     : 5 ± 0,5 
pH 1%      : 7 ± 0,5 
Dávkování     : 8 – 15 ml na automobil 
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek : > 90% 
Specifická hmotnost    : 0,985 kg/L 
                  Nebezpečí 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
P260 Nevdechujte dým, plyn, aerosoly, páry. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
 

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: 
Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení (EG) 
č. 648/2004 o detergentech. 
 
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ: 
Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu. 
Pouze pro profesionální použití. 
Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami. 
 
LIKVIDACE ODPADU: 
Nesmí se odstraňovat společně s odpady pro domácnost. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku 
odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad. 
 
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
 
Dodávaná balení: 5L (4,925 KG) – 25L (24,625 KG) 
 

Dodavatel: PROTEX, spol. s r.o., IČO: 46352252, 253 01 Hostivice, Čsl. armády 982 
Tel.: 220 981 364,  e-mail:  info@nerta.cz,  http: www.nerta.cz 
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