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PRISTA® ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ ЗИМНИ   
ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ ЗИМНИ  PRISTA® 

Описание и Приложение           
                                                                         
Зимните течностите за чистачки  PRISTA® се произвеждат на база денатуриран етилов алкохол и подходящо 
подбрани ПАВ, смазочни компоненти, оцветители и ароматизатори. 
Зимните течности за чистачки PRISTA® са предназначена за защита от замръзване на резервоарите на 
системите за почистване на автомобилни стъкла. Благодарение на активните почистващи агенти, течностите 
за чистачки бързо и безпроблемно отстраняват всякакви замърсявания намаляващи видимостта, като 
остатъци от кал, прах и други. 
Зимната течност за чистачки Prista- концентрат осигурява защита от   замръзване под минус 60°С и е 
препоръчително  употребата и да става след разреждане с дестилирана или омекотена вода, в зависимост от 
температурите на околната среда.  

Зимна течност за чистачки PRISTA®- минус 20С  е готова за употреба и не се нуждае от разреждане.  
 

Предимства  

- разработени са на базата на био-алкохол 
- не съдържат метанол, EDTA, фосфати, 

амини или нитрити, МЕК, етил ацетат и 
ацетон 

- съдържат неприятен горчив компонент за 
предотвратяване на инцидентно 
поглъщане 

- умерено пенообразуване за бързо и 
лесно запълване на резервоарите 

- съвместими с полимерни материали, 
гумени уплътнения и лакови покрития      

                                                           

         В следващата таблица са записани 
препоръчаните съотношения на смесване 

Зимната 
течност за 

чистачки Prista 
концентрат, 

обемни части  

Дестилирана 
или омекотена 
вода, обемни 

части 

Температура на 
замръзване , °С 

1 1 - 24 

1 2 - 14 

 
 

Типични Физикохимични Свойства 

Показател 
Метод за 

изпитване 

Типични стойности 

Концентрат Минус 20°С 

Външен вид Визуално Прозрачна течност 

Цвят Визуално Син Светло син 

Плътност при 20°С, g/cm3 БДС EN ISO 3675 0.820 0.956 

Температура на замръзване,  °С ASTM D 1177 -24* -20 

Влияние върху автомобилни органични покрития ASTM D 1882 Издържа 

pH ASTM E 70 7.0* 7.0 
* определя се след разреждане на концентрата с дестилирана вода в съотношение 1:1. 

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на 
производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения. 

 
Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение  
Продуктът се класифицира като опасен и изисква специално етикетиране. Спазвайте изискванията и 
указанията за   употреба и съхранение описани в  информационния лист. Информационният лист за 
безопасност,  информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да 
намерите на: www.prista-oil.com    

http://www.prista-oil.com/

