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SUPER	  WAX	  
	   CEARĂ	  PERLATĂ	  	  

PENTRU	  LUCIU	  ȘI	  PROTECȚIA	  CAROSERIILOR	  AUTO	  
	  

	  

• Ceara	  de	  uscare	  rapidă	  pentru	  luciul	  și	  protecția	  caroseriilor	  auto	  cu	  effect	  hidrofob	  	  
• Rupe	  ușor	  pelicula	  de	  apă	  și	  permite	  uscarea	  acesteia	  cu	  efort	  redus	  
• Cu	  efect	  de	  luciu	  intens	  ce	  intensifică	  culoarea	  caroseriei	  și	  protecție	  de	  lungă	  durată	  
• Cu	  efect	  self-‐cleaning,	  antistatic	  și	  protecție	  împotriva	  razelor	  UV	  și	  anticorozivă	  

	  

	   Super	  Wax	  este	  o	  ceară	  de	  uscare	  rapidă	  cu	  efect	  hidrofob,	  pentru	  caroserii	  auto,	  ce	  rupe	  ușor	  pelicula	  
de	  apă	  și	  permite	  uscarea	  suprafețelor	  cu	  efort	  redus.	  Produsul	  diluat	  se	  aplică	  direct	  pe	  caroseria	  udă,	  
imediat	  după	  spălarea	  acesteia,	  pentru	  a	  obține	  un	  luciu	  excepțional,	  ce	  intensifică	  vizibil	  culoarea	  
vopselei.	  Formula	  avansată	  oferă	  protecție	  împotriva	  razelor	  UV,	  oferă	  protecție	  antistatică	  și	  
anticorozivă	  de	  lungă	  durată	  suprafețelor	  metalice	  vopsite,	  cromate,	  din	  plastic	  și	  cauciuc.	  	  

	  

MOD	  DE	  UTILIZARE:	  
	  

	  
	  
	  

	  

Ceara	  concentrată	  se	  va	  dilua	  în	  prealabil,	  conform	  Tabelului	  de	  Diluții	  de	  pe	  eticheta	  produsului	  
(Pulverizator	  /	  Vermorel	  dilutie	  de	  1:30	  –	  1:50,	  iar	  pentru	  lance	  sau	  aparatul	  de	  spălat	  1:3	  –	  1:5	  
Prin	  diluție	  cu	  apa,	  ceara	  va	  forma	  o	  emulsie	  albicioasă	  care	  trebuie	  agitată	  înainte	  de	  utilizare.	  
Pulverizați	  ceara	  diluată	  pe	  caroseria	  udă	  după	  spălare,	  iar	  pentru	  uscarea	  acesteia	  aveți	  2	  opțiuni:	  
1.	  	  Clătiți	  ceara	  de	  pe	  caroserie	  și	  uscați	  caroseria	  cu	  o	  lavetă	  de	  calitate	  din	  Microfibra.	  
2.	  	  Treceți	  direct	  la	  uscarea	  caroseriei	  cu	  laveta,	  fără	  clătire	  în	  prealabil.	  Aceasta	  opțiune	  oferă	  un	  luciu	  
mai	  puternic,	  dar	  are	  riscul	  să	  apară	  pete	  sau	  urme,	  dacă	  nu	  stergeti	  uniform	  caroseria	  într-‐un	  timp	  util.	  

	  

FOARTE	  IMPORTANT	  DE	  
REȚINUT:	  
	  

	  
	  

• În	  cazul	  în	  care	  apar	  pete	  sau	  urme	  pe	  caroserie	  după	  aplicarea	  stratului	  de	  ceară,	  înseamnă	  că	  
ceara	  aplicată	  a	  fost	  prea	  concentrată	  și	  va	  necesita	  o	  diluție	  mai	  mare	  pentru	  următoarea	  
aplicare.	  Urmele	  vor	  dispărea	  dacă	  clătiți	  cu	  apă	  sau	  vor	  dispărea	  la	  următoarea	  spălare	  a	  mașinii.	  

• În	  cazul	  în	  care	  produsul	  a	  fost	  expus	  la	  temperaturi	  scăzute	  și	  apar	  modificări	  în	  aspectul	  lichidului	  
sau	  separări	  a	  acestuia,	  problema	  poate	  fi	  remediată.	  Lăsați	  recipientul	  la	  temperatura	  camerei	  să	  
se	  încălzească,	  apoi	  agitați	  bine	  conținutul	  pentru	  a	  re-‐emulsifica	  ingredientele.	  

•  

	  

COMPOZIȚIE:	   	  
	  

Amestec	  omogen	  pe	  bază	  de	  tensioactivi	  cationici,	  ulei	  mineral,	  glicoli,	  inhibitori	  de	  coroziune	  și	  UV,	  apă	  
demineralizată,	  colorant	  și	  parfum.	  	  

	  

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	  10°C	  și	  35°C	  pentru	  un	  timp	  de	  3	  ani.	  
	  

	  

ALTE	  INFORMAȚII:	   	   	  

Super	  Wax	  2L	  este	  ambalat	  în	  cutie	  de	  carton	  6	  bucăți	  /cutie.	  COD	  EAN:	  6423713006352	  
	  

	  

CARACTERISTICI	  	  
FIZICO	  –	  CHIMICE:	  

	   Aspect	  /	  Culoare:	  	   Lichid	  roz	  transparent	  

	  

AMBALAJ	   COD	  PRODUS	  
Densitate	  la	  20°C,	  gr/cm3:	  	   1	  ±	  0,05	   HDPE	   2L	   CS-‐635	  
pH	  la	  20°C: 7	  ±	  0,5	   	   	   	  
Punct	  de	  îngheț:	   N/D	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

PRECAUȚII:	  
	  

	   	  

H315-‐	  Provoacă	  o	  iritare	  a	  pielii.	  H319-‐	  Provoacă	  o	  iritare	  gravă	  a	  ochilor.	  P101-‐	  Dacă	  este	  necesară	  
consultarea	  medicului,	  țineți	  la	  îndemână	  recipientul	  sau	  eticheta	  produsului.	  P103-‐	  Citiți	  eticheta	  
înainte	  de	  utilizare.	  P280-‐	  Purtați	  mănuși	  de	  protecție/îmbrăcăminte	  de	  protecție/echipament	  de	  
protecție	  a	  ochilor/echipamente	  de	  protecție	  a	  feței.	  P302+P352-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  CU	  PIELEA:	  
spălați	  cu	  multă	  apă	  și	  săpun.	  P305+P351+P338-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  CU	  OCHII:	  clătiți	  cu	  atenție	  cu	  apă	  
timp	  de	  mai	  multe	  minute.	  Scoateți	  lentilele	  de	  contact,	  dacă	  este	  cazul	  și	  dacă	  acest	  lucru	  se	  poate	  face	  
cu	  ușurință.	  Continuați	  să	  clătiți.	  P501-‐	  A	  se	  elimina	  conținutul/recipientul	  conform	  legislației	  în	  vigoare.	  	  	  

 
 

	  

	  

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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1. Super	  Wax	  este	  o	  ceară	  de	  uscare	  rapidă,	  ce	  se	  aplică	  pe	  caroseriile	  auto	  după	  fiecare	  spălare	  cu	  spumă	  
activă.	  Aceasta	  are	  rol	  de	  strat	  de	  protecție	  până	  la	  următoarea	  spălare	  a	  mașinii.	  

2. La	  urmatoarea	  spălare,	  stratul	  de	  protecție	  este	  emulsionat	  și	  îndepărtat	  în	  totalitate	  de	  detergentul	  activ,	  
împreună	  cu	  murdăria	  depusă	  în	  timp	  pe	  acesta.	  

3. Faptul	  că	  stratul	  de	  protecție	  rezistă	  pe	  caroserie	  până	  la	  următoarea	  spălare,	  iar	  tensioactivii	  și	  pH-‐ul	  
detergentului	  activ	  emulsionează	  aceasta	  ceară	  pentru	  a	  o	  înlătura	  de	  pe	  caroserie	  100%,	  ajută	  la	  obținerea	  
unei	  caroserii	  mai	  curate.	  	  

4. Acestă	  ceară	  este	  unică	  pe	  piață	  prin	  faptul	  că,	  protejează	  caroseria	  până	  la	  următoarea	  spălare,	  apoi	  este	  
sacrificată	  pentru	  a	  ușura	  procesul	  de	  îndepărtare	  a	  murdăriei	  persistente	  cu	  spumă	  activă	  și	  obtinerea	  unei	  
caroserii	  mai	  curate.	  	  
Toate	  produsele	  concurente	  se	  spală	  de	  la	  apă	  de	  ploaie	  și	  nu	  rezistă	  până	  la	  următoarea	  spălare	  sau	  dacă	  
rezistă,	  nu	  pot	  fi	  sacrificate	  /	  emulsionate	  și	  înlăturate	  în	  totalitate	  de	  spuma	  activă,	  pentru	  a	  obține	  o	  
spălare	  mai	  bună.	  

5. Super	  Wax	  se	  aplică	  foarte	  rapid	  și	  ușor	  pe	  caroseria	  udă	  a	  mașinii	  (10-‐15	  secunde)	  și	  are	  un	  cost	  redus	  de	  
cel	  mult	  0,12	  lei	  (12	  bani)	  pentru	  fiecare	  aplicare.	  

6. Super	  Wax	  este	  recomandat	  a	  fi	  folosit	  de	  către	  persoanele	  care	  își	  spală	  singuri	  mașina	  constant.	  Nu	  este	  
recomandat	  pentru	  cei	  care	  fac	  periodic	  servicii	  de	  detailing	  auto,	  deoarece	  aceștia	  beneficiază	  doar	  partial	  
de	  efectele	  initiale	  ale	  produsului,	  dar	  nu	  beneficiaza	  de	  ajutorul	  produsului	  la	  următoarea	  spălare.	  

7. Super	  Wax	  este	  Fabricat	  in	  Romania!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pagina:	  2	  din	  2	  
	  

©Copyright	  –	  Toate	  drepturile	  rezervate.	  ChemSol	  Group	  SRL	  www.pro-‐x.ro	  
	  
	  



	  
	  

	  	  	  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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