
Auto-shampoo

Profesionálny prostriedok na efektívne umývanie a konzerváciu karosérii 

osobných a nákladných automobilov 

74-26

Oblasť použitia:

Ručné umývanie a bezkontaktné strojové umývanie osobných a nákladných

automobilov, spojené s konzerváciou lakovaných povrchov.

Spôsob použitia:

Auto-shampoo je určený na bezkontaktné a kontaktné umývanie osobných a

nákladných automobilov. Na ručné umývanie odporúčame riedenie v pomere 1:500,

tzn. dávkovať 20 ml šampónu na 10 litrov vody. Auto najskôr dôkladne opláchnite

vodou. Prípravok odporúčame nanášať mycou hubkou, mycou rukavicou alebo s

pomocou napeňovacích aplikátorov (napr. Metaflux 75-2688) a vysokotlakových

čistiacich strojov. Auto starostlivo umyte a následne opláchnite silným prúdom vody.

Neodporúčame aplikovať na horúce laky a plochy vystavené priamemu slnečnému

žiareniu.

Technické parametre:

Auto-shampoo má 2-3x vyššiu koncentráciu ako bežné autošampóny, a preto sa bežne

používa riedený vodou v pomere 1:500. Obsahuje špeciálne látky, ktoré v priebehu

umývania auta odstraňujú nečistoty a špinu, ale nepoškodzujú ochranné vosky.

Konzervačné zložky autošampónu ochraňujú a konzervujú umyté lakované povrchy,

zvýrazňujú farbu auta a hĺbkový lesk až po dobu niekoľkých týždňov. Zároveň

zaisťujú odpudivosť voči vode a samočistiacu schopnosť povrchu vozidla.

• Vhodný na ručné aj strojové umývanie vozidiel

• Spoľahlivo odstraňuje nečistoty, mastnotu, peľové častice, prach a zvyšky hmyzu

• Nepoškodzuje plastové, chromované, hliníkové a gumové komponenty vozidiel

• Tvorbou ochrannej mikrovrstvy uzatvára povrch laku a výrazne tak spomaľuje

opätovné ukladanie prachu a nečistôt na povrchu auta a odpudzuje vodu

• Nepoškodzuje životné prostredie, pH=8

• Náš tip: Pre dokonalý vzhľad a ošetrenie povrchu po umytí vozidla odporúčame

následne použiť produkt Metaflux 74-27 Top-Glanz, ktorý naviac zaistí tiež

vodoodpudivosť a dlhodobo samočistiacu schopnosť povrchu vozidla (tzn. efekt

lotosového kvetu).

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov

výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového

materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk


