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EN-JEE  

Technický list 

 

 

Alkalický přípravek pro odstraňování silničního a provozního znečištění. Neobsahuje agresivní 
chemikálie, které by mohly poškodit lak. 

APLIKACE: 

- všechny druhy ráfků, kryty kol, pneumatiky (kola), 

- ruční myčky, automatické myčky (postřik ráfku). 

SLOŽENÍ: 

< 4 % hydroxid sodný, < 5 % neiontové a amfoterní povrchově aktivní látky, 5 ÷ 15 % kationtové 
povrchově aktivní látky, < 5 % fosfonáty, pomocné látky 

JAK POUŽÍVAT: 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi. Připravte roztok od 1: 5 do 
1:10 vodou. Aplikujte pomocí ručního nebo pneumatického postřikovače, poté opláchněte vodou pod 
vysokým tlakem. 

HROZBY:  

 

Nebezpečí! 

Způsobuje 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 okamžitě svlékněte. Opláchněte 
pokožku vodou / sprchou. 

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře 
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PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování 

Skladujte uzamčené 

DOBA PLATNOSTI: 

36 měsíců od data výroby. Datum výroby / série a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu.  

 

DODATEČNÉ INFORMACE: 

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu směsi nebezpečných chemikálií. 

Znečištěný obal musí být zcela vyprázdněn. Prázdné nádoby několikrát vypláchněte vodou, použijte to 
samé jako přípravek. Prázdné obaly lze skladovat v nádobách určených ke sběru plastových obalů nebo 
předat k likvidaci specializované společnosti. Dodržovat ustanovení zákona ze dne 13. června 2013 o 
nakládání s obaly a odpady z obalů (Journal of Laws 2013, položka 888). 
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