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tehnični 
list

Trgovsko ime izdelka   
SUPER V

Vrsta proizvoda   
Čistilo za vetrobransko steklo 

Proizvajalec   
PROKEMING, d.o.o.
Svetovanje, projektiranje, inženiring
Košenice 47, 8000 Novo mesto
Tel.: +386 (0)40 617 511 
E-mail: info@prokeming.si

Opis   
SUPER V koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel in njihovo zaščito pred zmrzovanjem učinkuje 
večkratno: ščiti pred zmrzovanjem, preprečuje zaledenitev vodnih šob ter čisti steklo in odstran-
juje insekte, voske, maščobe in vse ostale nesnage. Izdelek ne poškoduje gume, plastike in barve. 

Navodila za uporabo in doziranje   
Koncentrat redčimo 
z vodo v razmerju 
navedenem v tabeli.

Učinkovitost do temperature Koncentrat Voda
-6 °C 13 % 78 %

-33 °C 46 % 44 %
-80 °C 100 %   0 %

Skladiščenje   
Hraniti v zaprti in pravilno označeni embalaži. Hraniti v hermetično zaprti embalaži. Hraniti v 
hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v suhem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, 
vročino in direktnimi sončnimi žarki. Preprečiti statično naelektrenje. Hraniti ločeno od vnetljivih 
snovi. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od baz. Hraniti ločeno 
od peroksidov. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/
uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi!
Razred skladiščenja: 3

Varnost in rokovanje   
Je lahko vnetljiva in hlapljiva tekočina, ki draži oči. Ne sme se je zaužiti. Pri rokovanju je potrebno 
preprečiti stik z očmi, kožo in sluznico. 
OB ZAUŽITJU ⇘ v primeru slabega počutja kontaktirajte Center za zastrupitev ali zdravnika. 
OB STIKU Z OČMI ⇘ previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih 
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi) ⇘ takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
Odstranitev embalaže mora biti v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

Navodilo v primeru zastrupitve ali sabega počutja:
Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč in poklicati 112. Po možnosti pokazati 
varnostni list. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. 
Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Pakiranje   
5 L,  10 L, 50 L, 100 L embalaža in 1000 L ISO Tank. 

Sestavine   
Etanol Etolat TD 90/90% Dišavna kompozicija jabolko Barva –zelena Voda
96 % 0,2 % 0,08 % 0,02 % 3,7 %

Rok uporabe   
Najmanj 4 leta od datuma odtisnjenega na embalaži.

ČISTILO ZA  
VETROBRANSKO STEKLO

SuperV Fizikalne in  
kemijske lastnosti

Izgled 
⇘ bistra tekočina

Barva
⇘ zelena

Vonj
⇘ rahel vonj jaboka  
in alkohola

Gostota 
⇘ 0,7906 g/cm3 (pri 20 OC)

pH 
⇘ 7 – 7,5

Tališče 
⇘ cca - 114 OC

Vrelišče 
⇘ 78 OC  

Topnost v vodi
⇘ topno

Topnost v drugih topilih 
⇘ topen v polarnih topilih

Temperatura samovžiga
⇘ cca 425 OC 

Plamenišče
⇘ 12 – 226 vol. %

Biološka razgradljivost 
⇘ BPK je 94 % od teoretične 
potrebe po kisiku (20 dnevni 
test) Teoretična potreba po 
kisiku je 2,1 mg/mg 
⇘ KPK 1,99 mg/mg

Eksplozivne lastnosti
⇘ proizvod ni eksploziven, 
vendar hlapi v stiku z zrakom 
lahko tvorijo eksplozivne 
zmesi

Za informacije o izdelku in 
uporabi, pokličite  

040 617 511  
ali pišite na  

info@prokeming.si.


