KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STAL NIERDZEWNA - ODTŁUSZCZACZ
pH
13
Gotowy do użycia produkt do odtłuszczania powierzchni i urządzeń za stali
nierdzewnej. Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po środkach konserwujących, śladach
po palcach, oleju, smarze. Zalecany do wszystkich elementów ze stali nierdzewnej matowej
oraz błyszczącej: meble kuchenne, okapy, lodówki, zlewozmywaki, stoły, szafki, piekarniki,
mikrofale i inne.

ZASTOSOWANIE:
- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej matowej i błyszczącej.

SKŁAD:
Wodorotlenek potasu do 2%, <5% fosfoniany, fosforany, <5% kationowe i niejonowe środki
powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Preparat gotowy do użycia - nie rozcieńczać. Rozpylić równomiernie na zabrudzoną
powierzchnię, przeszorować lub przetrzeć, a następnie spłukać bieżącą wodą pitną oraz
wytrzeć do sucha. W przypadku mocnych zabrudzeń operację przeprowadzić ponownie.

ZAGROŻENIA:
Xi – Drażniący.
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę
S2 – Chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
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Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.
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