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ZELF JE RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVULLEN? 
* Ontgrendel de motorkap. Weet je niet waar de hendel zit, zoek dit dan op in het instructieboekje van de auto. Bekijk dan ook meteen 
waar het reservoir van de ruitensproeiervloeistof zit. 

* Open de dop van het ruitensproeiervloeistofreservoir. Vaak herken je dat reservoir aan een plaatje van een raam met straaltjes water. 
Let goed op: het reservoir van de koelvloeistof ziet er gelijkaardig uit. Het enige verschil is dat de koelvloeistof een slangetje bevat dat 
naar de radiator leidt en het ruitensproeiervloeistofreservoir heeft een slangetje naar de ramen. Bij twijfel zoekt u dit op in het instructie-
boekje van de auto. 

* Vul het reservoir met Elja ruitensproeivloeistof in een verhouding 1 op 20 delen water, totdat deze vol is. Sluit de dop van het reservoir 
en sproei en zet de ruitenwissers aan.

Technische gegevens 
• uitzicht: heldere vloeistof   
• kleur: groen     
• reuk: kenmerkend      
• houdbaarheid: vorstvrij bewaren
• stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking   
• verpakking: 500ml spray, 1l spray
• biologisch afbreekbaar
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Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3  Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2    Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 STOT SE 3     Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373n STOT RE 2   Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210         Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501  Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ethyleenglycol Isopropanol

Vraag steeds de gepaste MSDS voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

• Ruitensproeiervloeistof is essentieel om een goede reiniging van uw voorruit te   
verzekeren. 

• Elja ruitensproeivloeistof bevat glansalcohol en heeft een sterk reini-
gende eigenschap, laat geen vlekken of kringen na en maakt uw ruiten 
glashelder. Tats geen verven en rubber aan. 

• Geeft bij aangevrozen ruiten onmiddellijke ontdooiing, gebruik van een 
ijsschraper is overbodig. Vertraagt eveneens rijmvorming.
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