
KARTA TECHNICZNA 
 
 
 
 

 

 GX GLASS  
DP-31 

 

 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 
Strona 1 z 2 

Jednoskładnikowa powłoka ceramiczno-kwarcowa zabezpieczająca powierzchnie 
szklane. Zapewnia wyjątkową przejrzystość, tworzy warstwę hydrofobową, która ułatwia 
szybkie odprowadzenie wody, nawet bez użycia wycieraczek. W dużym stopniu ogranicza 
osadzanie się zanieczyszczeń atmosferycznych, drogowych i eksploatacyjnych. Nadaje 
własności antyrefleksyjne. Utrudnia powstawanie rys i uszkodzeń mechanicznych. Zalecany 
na takie powierzchnie jak: szyby, lustra, reflektory, szyberdachy. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- szyby, lusterka, szyberdachy. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Wymagana aplikacja w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 18-24°C wyłącznie na 
czystą, suchą, nienagrzaną i odtłuszczoną powierzchnię. Przed otwarciem butelki należy nią 
wstrząsnąć i odczekać 3 minuty. Zamontować atomizer i rozpylić preparat na fragmencie 
szyby. Przepolerować szmatką z mikrofibry do uzyskania połysku a następnie przejść do 
zabezpieczania kolejnej części. Zaimpregnowaną powierzchnię pozostawić na 24 godziny.    
 
SKŁAD: 
alkohol izopropylowy, substancje pomocnicze 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZ ĄCE ZAGROŻEŃ: 

 
Hasło ostrzegawcze: 
Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać 
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UN 1219 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 


