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Płyny do spryskiwaczy  

Gama płynów do spryskiwaczy 
EUROREPAR składa się  
z 7 referencji i zapewnia 
klientom najwyższy poziom 
satysfakcji.  

Jakość płynu jest określana 
poprzez zdolność do 
usuwania wszystkich śladów 
zanieczyszczeń (insektów, 
błota i innych pozostałości) 
oraz wytrzymałość na niskie 
temperatury, w szczególności 
zapobieganie tworzenia się 
lodu na szybie.  

Aby móc zaoferować klientom 
najlepszą relację ceny do 
jakości, nasze płyny do 
spryskiwaczy zostały 
przetestowane  
i zatwierdzone przez 
inżynierów działu 
technicznego PSA.  

ODPORNOŚĆ NA 
EKSTREMALNE 
WARUNKI 

ZALETY PRODUKTU 

!  Zawiera etanol, który jest mniej szkodliwy niż 
metanol  

!  Zawiera środki nawilżające i wytwarza 
niewiele piany, która szybko odparowuje  

!  Obecność środków usuwających owady i 
o d m r a ża c z y z a p e w n i a o d p o w i e d n ią 
widoczność w każdych warunkach, usuwa 
osad i zapobiega oblodzeniu szyby  

!  Woda destylowana zapobiega zapychaniu się 
spryskiwaczy szyby przedniej i reflektorów* 

WARUNKI UŻYTKOWANIA 
• Zarówno w zimie jak i w lecie, dobór płynu do 

spryskiwaczy zależy od temperatur w kraju 
użytkowania. 

• Zły stan piór wycieraczek ma wpływ na 
pogorszenie widoczności (smugi i pozostałości 
wody), a co za tym idzie − bezpieczeństwo 
pasażerów. Pamiętaj, by sprawdzać ich stan 
podczas każdego przeglądu.  
(sprawdź ofertę piór wycieraczek EUROREPAR). 

NORMY 

• Norma EC nr 648/2004 (skład uwzględniający środki powierzchniowo czynne). 

CZY WIESZ, ŻE… 
Płyn do spryskiwaczy, który zawiera 
etanol, nie zamarza, jest ekologiczny  
i szybko odparowuje. 

NAWET DO  

-30° 

PŁYNY EKSPLOATACYJNE 

(*) W  PRZYPADKU  REFLEKTORÓW  KSENONOWYCH  ZE 
SPRYSKIWACZAMI 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Są dostępne dwa rodzaje płynu do  
Spryskiwaczy  EUROREPAR:  

•  -10°C (produkt gotowy do użycia) 
Opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 210 l. 

•  -30°C (koncentrat do rozcieńczania)  
Opakowania: 1 l, 20 l, 210 l. 

Mapa ukazująca poziom temperatur 
w Europie 

WAŻNA INFORMACJA 

Przyjazny dla środowiska 
•  skład zawierający etanol 
•  środki powierzchniowo czynne spełniają 

kryteria biodegradowalności określone w 
normach (EC nr 648/200, odnosząca się 
do detergentów).  

Możliwe jest rozcieńczanie produktu w 
zależności od oczekiwanej odporności na 

niskie temperatury. 



WYDAJNOŚĆ 

Wydajność płynu jest określana poprzez jego zdolność do usuwania wszystkich śladów zanieczyszczeń 
i utrzymanie tej zdolności w niskich temperaturach.  
Płyny do spryskiwaczy z gamy EUROREPAR zawierają środki nawilżające i wytwarzają niewiele piany, 
która szybko odparowuje. W połączeniu z piórami wycieraczek dobrej jakości zapewniają doskonałą 
widoczność natychmiast po zastosowaniu, czego dowiodły testy przeprowadzone przez DEKRA 
(wynik − 9/10 punktów w teście QMA.2001.1405).  
 
 

KOMPATYBILNOŚĆ: WPŁYW NA POZOSTAŁE ELEMENTY (TEST DEKRA QMA.2001.1400) 
 

Jakość płynu do spryskiwaczy ma kluczowy wpływ na stan elementów z poliwęglanu, gumy i plastiku 
oraz ich zużycie. Wyniki testu kompatybilności DEKRA: 
!  Wpływ na elementy z poliwęglanu lub „brak korozji naprężeniowej” (test QMA.2001.1428) 

→ nie powoduje korozji poliwęglanu.  
!  Wpływ na elementy z plastiku (test QMA.2001.1478) 

→ nie powoduje płowienia (spryskiwaczy, osłon reflektorów, atrap, osłon lusterek itp.) 
!  Wpływ na elementy z gumy (test QMA.2001.1425) 

→ nie powoduje płowienia ani zniekształcenia uszczelek, piór wycieraczek itp.  
!  Wpływ na lakier (test QMA.2001.1400)  

→ nie powoduje matowienia lakieru, co sprawdzono na różnych kolorach (szary, czarny 
metalizowany, czerwony, ciemnoniebieski) 

CZY WIESZ, ŻE… 
Płyn do spryskiwaczy zawierający środki 
powierzchniowo czynne nie ma 
negatywnego wpływu na uszczelki, 
elementy gumowe i pióra wycieraczek.  

CZY WIESZ, ŻE… 
Samochody z reflektorami 
ksenonowymi są wyposażone w 
plastikowe dysze spryskiwaczy. Dzięki 
odpowiedniemu składowi płyny do 
spryskiwaczy EUROREPAR nie mają 
negatywnego wpływu na elementy  
z poliwęglanu i stan spryskiwaczy.     


