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WC-SANI

Technický   list  

Kyselý gel, určený pro důkladné a každodenní čištění sanitárních povrchů. Odstraňuje denní nečistoty

minerálního původu (vodní kámen, rez, mýdlové skvrny). Dobře drží na svislých površích. Zanechává

charakteristickou antiseptickou vůni. Leští povrchy bez poškození. Doporučeno pro sanitární místnosti

s velkým provozem. Obsahuje kyseliny fosforečné a amidosulfonové.

APLIKACE:

-

-

-

silně využívané povrchy s viditelnými minerálními sedimenty

toaletní mísy, pisoáry, umyvadla, podlahy

vany, sprchové kabiny, koupelnové armatury, prvky z nerezové oceli

SLOŽENÍ:

-

-

-

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky

kationtové povrchově aktivní látky

Parfémy (Linalool)

OBSAHUJE:

-

-

kyselina fosforečná

Bis (2-hydroxyethyl) oleylamin

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list produktu.

-

-

ruční čištění: 100 - 1000 ml / 10 l vody

důkladné čištění: koncentrát
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- podlahy: 200 ml / 10 l vody

- postřikovač: 100 - 200 ml / 10 l vody

Opláchněte čistou vodou a otřete ji, dokud nevyschne.

Varování: Nepoužívejte koncentrát na koupelnové armatury nebo na omrzlé povrchy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí

-

-

-

-

-

Způsobuje podráždění pokožky.

Způsobuje vážné poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Noste ochranné rukavice / ochranu očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.

-

-

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

Zlikvidujte obal v řádně označených nádobách na odpad v souladu s národními předpisy

SPOTŘEBUJTE DO:

6 měsíců od data výroby.3

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
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