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CAM SUYU TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 
WINDSHIELD WASHER FLUID TECHNICAL DATA SHEET 

 

PRODUCT DESCRIPTION 
Screenwasher is a liquid with ingredients that prevents 
freezing of the glass and windshield washer system for 
clear road vision. 

ÜRÜN TANIMI 

Cam Suyu, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve cam 
yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan içerikli sıvıdır. 

FEATURES / BENEFITS 
Eliminates stains on glass, mirror and headlight surfaces 
without leaving a trace. 
 
Provides safer vision in all road and climate conditions. It 
facilitates defrosting. 
 
Removes dirt, insects, oil, mud and plant residues. 
 
It does not harm automobile paint, polish, wiper and 
tires. 

ÖZELLİKLERİ/FAYDALARI 
Cam, ayna ve far yüzeylerinde oluşan lekeleri iz bırakmadan 
yok eder.  
 
Her türlü yol ve iklim şartlarında daha güvenli görüş sağlar. 
Buz çözmeyi kolaylaştırır. 
 
Kir, böcek, yağ, çamur ve bitki artıklarını temizler. 
 
Otomobil boyalarına, cilalarına, sileceklerine ve lastiklerine 
zarar vermez. 

Colour: Blue/Pink 
Freezing Point (°C)              Density (@20°C,g/ml) 
            0 (Summer)                              0,99 
          -10                                               0,97 
          -15                                               0,97 
          -20                                               0,96 
          -21                                               0,96 
          -25                                               0,94 

                  -30                                               0,94 

Renk: Mavi/Pembe 
Donma Noktası (°C)          Yoğunluk(@20°C,g/ml) 
           0 (Yazlık)                                      0,99 
          -10                                                   0,97 
          -15                                                   0,97 
          -20                                                   0,96 
          -21                                                   0,96 
          -25                                                   0,94 
          -30                                                   0,94 
          -70                                                   0,89 

APPLICATION: Used safely in passenger cars and 
commercial vehicles for four seasons 

 
STORAGE CONDITIONS: Store in tightly closed original 
pack in a dry and cool place 

 
STANDARD PACKAGE: 
Drums (0,5lt, 1 lt, 2,5 lt, 3lt, 5 lt) 
Barrel (220 lt) 
IBC 

UYGULAMA: Binek otomobillerde ve ticari araçlarda dört 
mevsim güvenle kullanılır. 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direk güneş ışığı almayan kuru bir 
yerde depolanmalıdır 
 
AMBALAJ BİLGİSİ: 
0,5lt, 1 lt, 2,5 lt, 3lt, 5 lt’lik bidonlar 
220 lt’lik varil 
IBC tanklar 

REMARKS 
Since it is a flammable fluid, it should be kept away from 
fire and spark. 
 
It should not be in contact with the eyes. It should be 
washed with plenty of water in case of contact. 
 
If skin irritation occurs, contact a doctor immediately. 
 
For more information, please refer to the Safety Data 
Sheet (MSDS). 

UYARILAR 
Yanıcı bir akışkan olduğu için ateşten ve kıvılcımdan uzak 
tutulmalıdır. 
 
Göz ile temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol su ile 
yıkanmalıdır. 
 
Deride tahriş oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. 
 
Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) başvurul 
malıdır. 

 


