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TRIORIM CAR
krwawa felga obojętna Triochem

ZASTOSOWANIE

TRIORIM CAR to produkt o neutralnym pH, przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju felg. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia pochodzące z klocków i tarcz hamulcowych, plamy oleju oraz inne trudne zanieczyszczenia drogowe. Reakcja
zachodząca podczas kontaktu środka z zanieczyszczeniami metalicznymi powoduje „efekt krwawienia”. Czyszczenie przy 
użyciu TRIORIM CAR jest szybkie i skuteczne. Produkt przywraca felgom pierwotny połysk.

SPOSÓB UŻYCIA 

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki.
Chłodną felgę spryskać preparatem. Odczekać 90 sekund.  W tym czasie nastąpi zmiana zabarwienia płynu na kolor
czerwony.  Następnie obficie spłukać silnym strumieniem wody,  najlepiej  myjką wysokociśnieniową.  W celu usunięcia
mocnych zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc można użyć szczotki do felg lub gąbki. Efekt może być niewidoczny  
w przypadku niewielkich zabrudzeń metalicznych. Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia  
w miejscu niewidocznym. 
Uwaga: Nie  stosować  na  rozgrzane  lub  nasłonecznione  powierzchnie.  Nie  dopuścić  do  wyschnięcia  produktu  na
powierzchni felgi. Produkt posiada bardzo charakterystyczny zapach.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C

Gęstość 1,0 – 1,1 kg/dm3

Odczyn Neutralny 

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 650ml, 5l po uzgodnieniu z klientem. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

ADR/RID: Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta  w temperaturze +15°C do +30°C, 
w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTW0

Działa szkodliwie po połknięciu.  
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zawiera: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
[WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 220-239-6] (3:1).  Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UWAGA!: Produkt przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent 
i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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