
 
 
 
 
 
Roztok do ostřikovačů skel automobilů, celoroční, 4 v 1 
 
1. Silný čisticí účinek na zimní i letní nečistoty 
2. S jablkovou vůní 
3. S efektem proti šmouhám 
4. Snadné odstranění hmyzu na podzim a na jaře 
 
POPIS: 
S-KLAR zabraňuje zamrzání vody v ostřikovačích 
čelních skel automobilů, v neředěném stavu působí až 
do - 80°C. Doporučený poměr ředění je 1:1. Díky 
speciálním přísadám rychle a důkladně odstraňuje 
všechny nečistoty jako např. hmyz, pouliční prach a 
posypová sůl atd. 
Speciální přísady s ošetřujícími vlastnostmi prodlužují 
živostnost gumy stěračů, zamezí poškrábání čelních skel 
a zpomalí proces stárnutí stěračů. 
 
VLASTNOSTI: 
složení : technické alkoholy, solubilizátory, povrchově 
aktivní látky, vonné látky a barviva 
 
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 10 lt a 30 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách do +30°C. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
S-KLAR smíchejte v doporučeném směšovacím 
poměru a nalijte do nádržky ostřikovačů až po horní 
značku. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a dráždivý pro 
oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci s koncentrátem nekuřte. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S-KLAR 
4 IN 1   SCHEIBENKLAR 

Výhradní zastoupení v ČR a SR :  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


