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 Pixi PRO XS – Solutie parbriz vara  

Conform ST2014C01 
Pixico 

Descriere : soluţie pe bază de alcool etilic, exceptând metanolul (prezenţă admisă 
de metanol în amestec trebuie să fie ≤ 0,1%), agenţi tensioactivi anionici, agenţi 
tensioactivi neionici, glicoli şi derivaţi, conservant, colorant, parfum, apă 
demineralizată 
Utilizări : este o soluţie destinată curăţirii parbrizelor formulată pentru utilizare 
numai pe timp de vară. Se utilizeaza ca atare fiind gata preparata 
 

   CONDITII TEHNICE DE CALITATE 
 

 

 

Caracteristica U.M. Valoare 

Aspect  Lichid limpede 

Culoare  Rosu 

Densitate la 20°C Grade/cm3 0,994-0,996 

Punct de congelare °C max 0 

Punct de fierbere °C min 97 

Indice de refractie nD20  1,335-1,337 

Valoare pH  6-9,5 

Temperatura de inflamabilitate °C min Neinflamabil  

Actiune asupra emailurilor  Aspect conform determinarii 

Actiune asupra cauciucului mentinut in lichidul de spalare 10 zile la 70°C 

Variatie volum cauciuc NBR % ≤5 

Variatie volum cauciuc EPDM % ≤5 

Variatia duritatii Shore cauciuc NBR Grade Sh -5 …+10 

Variatia duritatii Shore cauciuc EPDM Grade Sh 5 …+10 

Tendinta de spumare  

Puterea de spumare (P) Min. mm 230 

Stabilitaea spumei (S) Min 5 
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Ambalare : flacoane PET cu conţinut net de 1.3 si 5 l sau canistre de polietilenă, 
bine etanşate, cu un conţinut net de 30,60 l sau vrac 

Marcare : ambalajele se marcheaza vizibil cu urmatoarele fraze de risc de 
securitate: 
 -  In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a I se arata ambalajul 
(recipientul) sau eticheta (S 46) 
 - A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR! (S 2) 

“Pixi PRO XS pentru vreme de vara. Produsul se recomanda folosirii in orice stare 
meteorological asociata cu anotimpul cald. Foarte eficient in indepartarea 
insectelor, prafului, grasimii si a altor substante care se gasesc pe parbrizul sau 
farurile autovehiculului” 

“Pixi PRO XS se recomanda in egala masura oricarui tip de autovehicul. Ajuta la o 
mai buna etansare intre stergatoare si parbriz, rezultand o curatare silentioasa. 
Prelungeste viata stergatoarelor” 

Depozitare : în încăperi uscate cu ventilatie normala.  

Transport : mijloace de transport acoperite, fara conditii speciale .  

Garanţie : valabilitatea este de 24 luni de la data fabricaţiei. 


