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GROJET pinnottava shampoo 

nopeasti suoja vettä ja likaa vastaan ja upea kiilto 
Kehittämämme Pinnoittava Shampoo on todella tehokkaasti 
puhdistava ja samalla pinnoittava shampoo. Tuote tekee 
maalipinnalle vettä ja likaa hylkivän kalvon heti ja jo muutaman 
käyttökerran jälkeen kalvo kestää liuotinpesut. Runsaasti vaahtoava. 
 
Tekee myös lasin pinnalle vettä hylkivän näkymättömän kalvon, joka 
parantaa tieturvallisuutta pisaroittaessaan veden lasille. Vähentää 
huomattavasti pyyhkijöiden tarvetta.  
 
Helpottaa pesuja, kun lika ei tartu pintaan kiinni. Helpottaa 
kuivaamista. Ei vahingoita kumi-, muovi- eikä maalipintoja. 
Ei sisällä silikonia. Ei sisällä nanopartikkeleita. Luontoystävällinen. 
 
Käyttökohteet 

ü ajoneuvot 
ü raskaskalusto 

ü laitteisto, johon halutaan 
kiiltoa ja pesu helppoutta 

ü lasipinnat ulkona 
Käyttösuositus 

ü vaahdottimen kautta ~10 % 
ü sumutinpulloon 10 % seoksena ja ~40 ml pesuveteen 

kinnastaessa. Välillä sumutus auton pintaan tai kintaaseen.  
ü raakana suihkutetaan pinnalle, annetaan olla hetki, pyyhitään 

mikrokuituliinalla, jonka jälkeen aktivoidaan puhtaalla 
vesisuihkulla ja pyyhitään puhtaalla mikrokuituliinalla.  

 
 

 

Turvallisuusohjeet 

FI Vaara 
Sisältää: C9-11 Alkoholietoksilaatti 
Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä silmäsuojaimia. JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkärille. 
5-<15 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet 
 
SV Fara 
Innehåller: C9-11 Alkoholietoksilaatti 
Orsakar allvarliga ögonskador.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja.Kontakta genast läkare. 5-<15 % nonjoniska tensider  

 

 

 

TIEDOT 
Tuotetiedot 
C9-11 Alkoholietoksylaatti <15 % 
Isopropanoli < 15 %  
Ionittomat tensidit 5-15% 
hajusteet <0,5% 
väriaineet <0,01% 
 
Tekniset tiedot 
pH 6  
ulkonäkö vihertävä 
tuoksu omenainen 
tiheys n. 1kg/L 
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