
 
 
 

Technický list 13.77 TECTANE Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20C 

 

Výrobek  Mrazuvzdorná kapalina určená do ostřikovačů pro snadnou údržbu čelních a 
zadních skel motorových vozidel případně světlometů během jízdy. Kapalina 
je použitelná při teplotách do -20°C. Při nižších požadavcích na 
mrazuvzdornost lze ředit vodou. Nenarušuje laky automobilů a chrání zařízení 
ostřikovačů před korozí. Kapalina nenapadá polykarbonátové reflektory 
světlometů. 
 

Vlastnosti   Odolnost proti mrazu, do -20°C 
 Nenarušuje laky automobilů a polykarbonátové reflektory světlometů 
 Chrání zařízení ostřikovačů před korozí 
 

Balení  Láhev 1 litr, kanystr 3 l a 5 l 
Barva  Modrá se slabou opalescencí   

      
Technické údaje      

Základ  - alkoholů, glykolů, ketonů, barviva a vody 
Konzistence  - kapalina 

Hustota  g/ml 0,955-0,970 při 20°C  
Hodnota  pH neuvedena   

Tepelná odolnost při přepravě  °C -20   
Aplikační teplota  °C -20 / +50   

Bod tuhnutí  °C -20 
Stékavost  mm stékavá (kapalinový roztok) 

Agresivita k podkladu  - neagresivní 
Vzdálenost při nanášení  mm přímá aplikace 

Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 
před slunečním zářením!) 

   
Omezení  Není určena pro aplikace v přímém styku s potravinami. Výrobek používejte 

výhradně k účelům uvedeným na obalu výrobku. 
Pokyny  Kapalinu naplňte do nádržky ostřikovačů motorových vozidel.  

 
Ředění  Nemrznoucí kapalina do -20°C   :  Destilovaná voda   =               Bod tuhnutí ve °C: 
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Tolerance teplot +/- 3°C. 
 

  

Čištění  Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 
Zkoušení  Při zkoušení Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů v chemických laboratořích je 

nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 01 8003. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.77» 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 28.8.2018 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


