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Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané 
nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných 
vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace 
opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného 
zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího). 
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Rox® Cockpit spray višeň aerosol je určený na čištění a ošetření všech částí z plastu, koženky a vinylu v interiéru 
vozidla. Ošetřený povrch zanechává lesklý a antistatický. Oživuje barvy, nezanechává skvrny, odpuzuje vodu a 
brání tvrdnutí plastů. Minimalizuje popraskání vinylu a kůže způsobených UV zářením a zanechává příjemnou 
vůni. 

Použití 
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu a rozetřete jemným 
hadříkem. V blízkosti skel a textilií nastříkejte na hadřík a rozetřete. V případě potřeby postup opakujte. Přípravek 
nepoužívejte na ovládací prvky, sedadla, volanty a pedály.  

Nebezpečné složky 
Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické (ES 927-510-4); heptan (ES 205-563-8); n-hexan (ES 203-777-6); 
uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické (ES 920-750-0); bílý minerální (ropný) olej (ES 232-455-8). 

Základní parametry 

UKAZATEL JAKOSTI ROZMĚR CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 

RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20 °C kg/m3 710 - 730 

BARVA - BEZBARVÝ 

VZHLED - AEROSOL 

VŮNĚ - VIŠEŇ 
Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.  

Skladování 
V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost 
minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu. 

Balení 

ČÍSLO VÝROBKU OBJEM EAN 

13.480 600ML 8591522134806 

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 
Viz bezpečnostní list. 
 

Technický list 

ROX® COCKPIT SPRAY 

VIŠEŇ AEROSOL 


