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ČISTIČ     INDUKCÍ  

Technický   list  

Efektivní produkt pro odstraňování mastných popálenin z indukčních a elektrických varných desek. Bez

zápachu. Neobsahuje brusiva. Nepoškrábe čištěný povrch.

APLIKACE:

- indukční a varné desky

SLOŽENÍ:

-

-

-

-

< 5 % hydroxidu draselného

< 5 % neiontových a amfoterních povrchově aktivních látek

< 5 % mýdla

pomocné látky

VYUŽITÍ:

Připraven k okamžitému použití - neřeďte.

Naneste na znečištěný povrch rozprašovačem. Nechejte 2 až 5 minut. Umyjte houbou nebo hadříkem.

V případě odolných nečistot postup opakujte. K mytí a oplachování používejte čistou tekoucí pitnou

vodu, nejlépe horkou. Poté povrch otřete dosucha.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz
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Signální slovo:

Nebezpečí

R-věty:

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte pokožku vodou / sprchou.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování

P405 - Skladujte uzamčené

UN 1719

SPOTŘEBUJTE DO:

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Znečištěné nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát neprodleně

opláchněte. Prázdný kontejner lze skladovat v kontejnerech pro sběr plastových obalů nebo je lze

doručit specializované společnosti k recyklaci.

Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz


