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T-Blå® Lasinpesuneste tiiviste  
-55°C:ssa on nyt pakattu 
ympäristöystävälliseen pussiin. 

T-Blå® Lasinpesuneste -55°C on 
turvallinen ja laadukas pesuneste, 
joka puhdistaa tehokkaasti auton 
tuulilasin. 1:1 sekoitussuhteella 
saadaan -20°C asteen 
pakkasenkesto. 
 
Selkeä ja hyvä näkyvyys autossa on perusedellytys 
turvallisen ajon takaamiselle. Auton tuulilasia, 
ajovaloja, ikkunnoita ja peilejä tarvitset hyvään 
näkyvyyteen. Käytä pesunestettä aina tarpeen 
mukaan näkyvyyden parantamiseksi. 

T-Blå® Lasinpesuneste puhdistaa tehokkaasti auton 
ikkunat tiesuolasta, tiefilmistä, tahroista, öljystä ja 
muusta liasta. Lasinpesuneste on tarkoitettu 
erityisesti talvikuukausille. 

Laimentamattomana pesunesteen pakkasenkesto 
on -55 °C. Pakkauksessa on merkittyjä viivoja 
täyttömäärälle, jotka auttavat sekoittamaan T-Blå® 
Lasinpesuneste tiivisteen -55°C veteen haluttuun 
pakkasenkestoon. Vaihtoehtoisesti sekoita 
sekoitustaulukon mukaan. 
 

Ei vahingoita pyyhkimen sulkia, kumisia osia, 
lakkapintaa tai polykarbonaattia. 

T-Blå® Lasinpesunesteen voi sekoittuu täysin 
muihin T-Blå®-sarjan lasinpesunesteisiin, mukaan 
lukienT-Blå® Kesälasinpesunesteeseen 

Täytä T-Blå® Lasinpesuneste auton 
pesunestesäiliöön auton ohjekirjan mukaisesti. 

Jäätymissuoja Sekoitus 

-10°C 1 osa T-Blå® + 2 osaa vettä 

-20°C 1 osa T-Blå® + 1 osa vettä 

-30°C 2 osaa T-Blå® + 1 osa vettä 

Tiiviste lasinpesunesteen käyttö, joka sekoitetaan 
veteen, vähentää pakkaustarvetta ja muovin 
käyttöä. Tämä ei ainoastaan vähennä raaka-
aineiden kulutusta, vaan myös muovijätettä. Lisäksi 
vettä kuljetetaan vähemmän, millä puolestaan on 
monia myönteisiä ympäristönäkökohtia. 

T-Blå® Lasinpesuneste Tiiviste -55°C on pakattu 
pussiin, mikä vähentää muovin määrää 65 % 
kannupakkaukseen verrattuna. 
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Densiti (20°C)  0,91 g/ml 

Leimanduspiste 23°C  

Pakkasenkesto  – 55°C  

pH  8 

Väri sininen 

T-Blå® pesunestetiiviste -55°C on luokiteltu 
vaaralliseksi aineeksi ADR:n mukaan. 2L pakkaus 
täyttää kuljetusvaatimukset rajoitettuna eränä. 

MSB:n syttyviä nesteitä koskevat määräykset 
vaikuttavat tuotteeseen. Luokka 2a. Katso tuotteen 
käyttöturvallisuustiedotteesta lisää turvallisuuteen 
liittyviä tietoja. 

Voidaan säilyttää vähintään 24 kuukautta, kun 
tuote on oikein varastoitu, 

Varastoi pakkaselta suojassa, viileässä, kuivassa ja 
hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa suoralta 
auringonvalolta. Pidä erillään muista tuotteista ja 
säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa.

 

Koko  Tuote.nr. Laatikossa Lavalla EAN 

2 L pussi 4970 6 pussia 288 pussia – 48 laatikkoa 7311850049709 

 


