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Clear	  Vision	  Estival	  
	  

LICHID	  PENTRU	  SPĂLAREA	  PARBRIZELOR	  
GATA	  DE	  UTILIZAT	  

	  
	  

	  

• Curăță	  foarte	  eficient	  insectele	  și	  murdăria	  asociată	  condusului	  în	  sezonul	  cald	  	  
• Protejează	  componentele	  din	  plastic	  și	  cauciuc	  ale	  sistemului	  de	  stropit/ștergătoare	  
• Efect	  hidrofob	  și	  o	  lubrifiere	  impecabilă	  a	  parbrizului,	  ce	  prelungește	  durata	  de	  

funcționare	  a	  ștergătoarelor	  
	  
	  

	   	  

CLEAR	  VISION®	  Estival	  este	  un	  produs	  premium,	  special	  conceput	  pentru	  îndepărtarea	  
eficientă	  a	  depunerilor	  din	  trafic	  în	  sezonul	  cald,	  în	  timp	  ce	  reduce	  scârțâitul	  ștergătoarelor	  uzate	  și	  
trecerea	  sacadată	  a	  acestora	  pe	  suprafața	  parbrizului.	  
Produsul	  combină	  efectul	  hidrofob	  cu	  puterea	  mare	  de	  degresare	  ce	  asigură	  vizibilitate	  sporită,	  
rezultând	  o	  mai	  bună	  siguranță	  la	  volan.	  Formula	  avansată	  aplică	  o	  peliculă	  invizibilă,	  neaderentă,	  
alunecoasă,	  ce	  reduce	  contactul	  cu	  picăturile	  de	  ploaie,	  insectele	  şi	  murdăria.	  Efectul	  neaderent	  se	  
înnoieşte	  instantaneu	  odată	  cu	  stropirea	  parbrizului.	  
Prin	  utilizarea	  acestui	  produs	  coeficientul	  de	  frecare	  al	  ștergătoarelor	  scade,	  prelungindu-‐le	  durata	  de	  
folosire.	  Emulsionează	  şi	  înlătură	  eficient	  depunerile	  de	  uleiuri,	  grăsimi,	  insecte	  şi	  alte	  murdării	  de	  
natură	  organică	  și	  anorganică.	  Nu	  pătează,	  nu	  depune	  calcar	  în	  duze,	  nu	  afectează	  suprafețele	  
adiacente	  (lac	  /	  vopsea,	  cauciuc,	  plastic,	  policarbonat	  și	  metal),	  nu	  lasă	  depuneri	  de	  minerale,	  reziduuri	  
de	  chimicale	  /	  coloranți	  după	  evaporare.	  
	  

	  

MOD	  DE	  UTILIZARE:	  
	  

	  
	  
	  

A	  se	  utiliza	  la	  temperaturi	  pozitive.	  Lichidul	  de	  spălare	  parbriz	  se	  foloseşte	  ca	  atare	  
(nediluat).	  Turnaţi	  conținutul	  în	  dispozitivul	  de	  spălare	  a	  parbrizului.	  A	  se	  stropi	  parbrizul	  
timp	  de	  5-‐7	  secunde,	  la	  viteză	  redusă	  <90km/h	  	  

	  

COMPOZIȚIE:	   	   	  

Amestec	  omogen	  pe	  bază	  de	  apă	  demineralizată,	  tensioactivi	  anionici,	  tensioactivi	  neionici,	  parfum,	  
coloranți	  și	  aditivi	  de	  performanță.	  
	  

	  

CONDIȚII	  DE	  DEPOZITARE:	   	  
	  

Produsul	  se	  păstrează	  în	  ambalajul	  original	  închis	  etanș,	  în	  spații	  bine	  ventilate,	  ferit	  de	  îngheț,	  de	  soare	  
sau	  surse	  de	  căldură,	  la	  temperaturi	  între	  5°C	  și	  30°C	  pentru	  un	  timp	  de	  3	  ani.	  
	  

	  

ALTE	  INFORMAȚII:	   	  
	  

2L	  –	  Un	  palet	  contine	  308	  bucati	  616Kg.	  Cod	  EAN:	  6423713002019	  
5L	  –	  Un	  palet	  contine	  120	  bucati	  600Kg.	  Cod	  EAN:	  6423713002026	  
	  

	  

CARACTERISTICI	  	  
FIZICO	  –	  CHIMICE:	  

	   Aspect	  /	  Culoare:	  	   Lichid	  albastru	  transparent	  

	  

AMBALAJ	   COD	  PRODUS	  
Densitate	  la	  20°C,	  gr/cm3:	  	   1,01	  ±	  0,05	   PET	   2	  L	   CS-‐201	  
pH	  la	  20°C:	   7	  ±	  1	   PET	   5	  L	   CS-‐202	  
Punct	  de	  îngheț:	   0°C	  	   IBC	   1000	  L	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

PRECAUȚII:	  
	  

	  
	  

P101-‐	  Dacă	  este	  necesară	  consultarea	  medicului,	  țineți	  la	  îndemână	  recipientul	  sau	  eticheta	  produsului.	  
P102-‐	  A	  nu	  se	  lăsa	  la	  îndemâna	  copiilor.	  P103-‐	  Citiți	  eticheta	  înainte	  de	  utilizare.	  	  
P501-‐	  A	  se	  elimina	  conținutul	  /	  recipientul	  conform	  legislației	  în	  vigoare	  referitoare	  la	  tratatrea	  
reziduurilor	  (HG	  128/2002,	  OMAPM	  Nr.	  756/2004,	  HG	  349/2005,	  HG	  Nr.	  1061/2008,	  Legea	  211/2011,	  
HG	  621/2005,	  HG	  1872/2006).	  

    	  

	  

IMPORTANT:	  	  
	   Informațiile	  prezentate	  în	  aceasta	  Fișă	  Tehnică	  reflectă	  cel	  mai	  bun	  efort	  la	  nivelul	  experienței	  și	  

cunostințelor	  noastre	  în	  domeniu,	  la	  momentul	  întocmirii	  documentului	  și	  sunt	  bazate	  pe	  surse	  și	  
informații	  furnizate	  de	  producătorii	  materiilor	  prime,	  materiale	  tehnice	  în	  domeniu	  și	  teste	  de	  
laborator.	  Responsabilitatea	  folosirii	  acestui	  produs	  în	  scopul	  destinat	  cade	  asupra	  utilizatorului.	  	  

	   	   	  
Este	  interzisă	  modificarea	  sau	  distribuirea	  către	  terți	  a	  acestui	  document	  fără	  acordul	  scris	  al	  proprietarului	  de	  drept.	  

ChemSol	  Group	  SRL	  își	  rezervă	  dreptul	  de	  a	  face	  modificări	  neanunțate	  în	  informațiile	  de	  mai	  sus.	  Pentru	  varianta	  cea	  mai	  recentă	  a	  acestui	  document	  contactați	  un	  
reprezentant	  ChemSol	  Group	  sau	  distribuitorul	  zonal.	  	  
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ȘTIAȚI	  CĂ:	  
	  

• Știați	  că	  Pro-‐X	  este	  expert	  în	  vizibilitate	  la	  volan	  încă	  din	  anul	  2005?	  	  Primele	  4	  produse	  lansate,	  ce	  au	  stat	  la	  
baza	  înființării	  brandului,	  promovează	  vizibilitate	  și	  siguranță	  la	  volan	  (Rain	  Shield,	  Anti	  Fog,	  Clear	  Vision	  și	  
Auto	  Glass	  Cleaner).	  Mai	  multe	  pe:	  https://pro-‐x.ro/despre-‐noi/	  
	  

• Știați	  că	  din	  preocuparea	  continuă	  pentru	  calitatea	  produselor	  și	  îmbunătățirea	  vizibilității	  la	  volan,	  Pro-‐X	  a	  
introdus	  în	  anul	  2015,	  în	  premieră	  la	  nivel	  mondial,	  o	  grafică	  cu	  instrucțiuni	  pentru	  testarea	  calității	  
lichidelor	  de	  spălare	  parbriz?	  	  Grafica	  cu	  instrucțiuni	  face	  parte	  din	  concursul	  Provocarea	  Verii	  2015.	  
https://pro-‐x.ro/provocarea-‐verii-‐2015-‐concurs-‐cu-‐premiu-‐de-‐1000-‐euro/	  

	  

• Știați	  că	  marca	  Pro-‐X	  reprezintă	  o	  gamă	  de	  peste	  65	  produse	  adresate	  profesioniștilor	  în	  domeniul	  
întreținerii	  automobilelor,	  cât	  și	  pasionaților	  de	  detailing	  și	  este	  cea	  mai	  diversificată	  gamă	  de	  produse	  
pentru	  cosmetică	  și	  întreținere	  auto	  din	  Europa	  de	  Est?	  	  

	  

• Știați	  că	  peste	  3	  milioane	  de	  mașini	  beneficiază	  anual	  de	  calitatea	  produselor	  Pro-‐X?	  	  Aceasta	  cifră	  este	  data	  
de	  cele	  peste	  1,6	  milioane	  de	  produse	  vândute	  anual	  pe	  teritoriul	  României,	  cât	  și	  de	  cele	  peste	  1600	  de	  
spălătorii	  auto	  și	  service-‐uri	  auto,	  unde	  produsele	  Pro-‐X	  sunt	  folosite,	  intră	  în	  contact	  cu	  peste	  3	  milioane	  de	  
mașini	  anual	  (cifră	  estimativă).	  	  

• 	  

• Știați	  că	  cea	  mai	  vândută	  spumă	  activă	  (detergent	  activ)	  din	  România	  este	  produsul	  nostru	  Power	  Wash?	  
Anual	  vindem	  peste	  22.000	  bidoane,	  ceea	  ce	  ne	  propulsează	  în	  topul	  preferințelor	  cumpărătorilor.	  

	  

• Știați	  că	  Pro-‐X	  susține	  sportul	  automobilistic	  românesc?	  	  Prezența	  noastră	  în	  Motorsportul	  românesc	  
datează	  încă	  din	  anul	  2012.	  Mai	  multe	  pe:	  https://pro-‐x.ro/category/pro-‐x-‐in-‐motorsport/	  

	  

• Știați	  că	  lichidul	  nostru	  de	  spălare	  parbriz	  Clear	  Vision	  a	  fost	  promovat	  în	  premieră	  mondială	  în	  varianta	  
“replică	  ambalaj	  gonflabil	  de	  mari	  dimensiuni”?	  	  Ambalajul	  nostru	  gonflabil	  are	  o	  înălțime	  de	  8	  metri	  și	  un	  
volum	  de	  100.000	  litri:	  	  https://pro-‐x.ro/provocarea-‐verii-‐2016/	  

	  
	  

	  
	  

Clear	  Vision	  Estival	  și	  Clear	  Vision	  -‐20°C,	  promovat	  în	  varianta	  “replică	  ambalaj	  gonflabil	  de	  mari	  dimensiuni”	  
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