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ČISTIČ POTRUBÍ 

Technický list 

 

 

Přípravek na odblokování potrubí. Dokonale proniká do odtoků dřezů, potrubí a odtoků v kuchyni a na 
toaletě. Rozpouští organické znečišťující látky. Nemá vedlejší účinky na vyčištěné povrchy. 
Nezintenzivňuje procesy rozpadu během provozu. 

APLIKACE: 

- odtoky dřezů, potrubí, odtoky v kuchyni a na WC. 

SLOŽENÍ: 

- < 10 % hydroxid sodný 
- < 5 % aniontové a kationtové povrchově aktivní látky 
- vůně (limonen) 
- pomocné látky 
-  

VYUŽITÍ: 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi. 

Použijte bez ředění. Zalijte odtok dřezu přípravkem (asi 100 ml). Počkejte 15 minut. Dřez důkladně 
opláchněte horkou vodou. V případě silného znečištění postup opakujte. Varování! Neohýbejte se nad 
odtokem. Uvolněné páry mohou dráždit dýchací systém. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  
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Nebezpečí  

Způsoby těžké poleptání kůže a poškození očí 

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení 

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu využívají svlékněte. Opláchněte 
akci vodou / fungujte. 

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je to snadné. Pokračujte ve vyplachování 

Skladujte uzamčené 

 

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 

 

 

 

 


