
 

 

NERTA ANTI-INSECT 
 
NERTA ANTI-INSECT je tekutý, slabě alkalický čisticí přípravek, speciálně vyvinutý k odstraňování hmyzu z povrchu 
karoserie vozidel. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 Tlakové rozprašovače:   osobní vozidla 1:20 – 1:100 

nákladní vozidla: 1:10 – 1:20 

 Postřikovací rámy (portálové mycí linky): Tato zařízení většinou používají dávkovací pumpu. V tomto 

případě NERTA ANTI-INSECT nasávat neředěný. Dávkovací pumpu nastavit tak, aby byl na trysce 1% 

roztok (1:100). 

 Zpěnovací systémy: Použití a dávkování je silně závislé na typu pěnového přístroje (další informace 

prostřednictvím naší technické podpory). 

 Vysokotlaké stroje: NERTA ANTI-INSECT se používá jako předmývací prostředek (1% roztok na trysce) 

POZOR: NERTA ANTI-INSECT je jako 5% koncentrát neškodný pro laky a další materiály používané v 

automobilovém sektoru. Při vyšších koncentracích než 1:20 se musíte přesvědčit, zdali je čištěný povrchy vůči 

přípravku odolný. 

DŮLEŽITÉ: NERTA ANTI-INSECT nenechat nikdy na karosérii zaschnout. Při nástřiku na velmi horké a matné díly se 

doporučuje tyto díly nejprve ochladit vodou. 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Kód produktu      : ENT‐000412 

Barva       : hnědá 

Vůně       : charakteristická 

Stupeň zpěnění *      :  

pH 100%      : 13 ± 1% 

Dávkování      : 1 - 5% 

Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek  : > 90% 

Specifická hmotnost     : 1,09                                          

                          Nebezpečí 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H315 Dráždí kůži.          

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
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. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

     
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 (5,45KG) – 25L (27,25KG) – 200L (218KG) – 600L (654KG) 

 

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 

 
 

(*)      velmi slabý       slabý        dobrý        silný        velmi silný 
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