KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZMYWANIE PLEŚNI
PLEŚ
pH
14
Gotowy do użycia
życia preparat do skutecznego usuwania pleśni
pleś
we wszystkich
pomieszczeniach o podwyższonej
żższonej wilgotności
wilgotnośści takich jak: pralnia, kuchnia, łazienka, piwnica,
strych. Dokładnie penetruje szczeliny i zakamarki koło wanien, muszli, umywalek, mebli
kuchennych. Eliminuje wszelkie śślady pleśni
ś
śni
w najbardziej wilgotnych zakątkach
zakąą
pomieszczeń.
ńń. Likwiduje szare, ciemne i zielone naloty pleśni
pleśśni w spoinach między
mięę
kafelkami,
na rurach, ścianach, oknach.

ZASTOSOWANIE:
- wanny, brodziki, kabiny natryskowe,
- spoiny, fugi.

SKŁAD:
<5% związki wybielającee na bazie chloru,
chloru wodorotlenek sodu do 1%, <5% kationowe związki
powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem
ż
zapoznaćć sięę z kartąą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Preparat nanieść
ść za pomocąą spryskiwacza na czyszczonąą powierzchnię.
powierzchnięę Ś
Średnio po 20
minutach spłukaćć dużą
żą ilością
śściąą wody. Wcześniej,
śniej,
ś
w mniej widocznym miejscu wypróbowaćć
wrażliwość
ść powierzchni na śśrodek. Nie stosowaćć na kafelkach z uszkodzonąą glazurą.
ą Po
użyciu,
ż
przewietrzyćć pomieszczenie do momentu ustąpienia
ustąąpienia charakterystycznego zapachu.
UWAGA! Nie stosowaćć z innymi produktami. Może
Możż uwalniaćć niebezpieczne gazy (chlor)!.

ZAGROŻENIA:
C - Żrący.
R35 – Powoduje poważne
żne oparzenia.
R31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może
możż powodowaćć długo
utrzymujące
ą sięę niekorzystne zmiany w środowisku
ś
wodnym
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyćć natychmiast dużą
żą ilością
ś ą wody i zasięgnąć
zasięę ąć porady
lekarza.
żą ilością
ś ą wody.
S28 – Zanieczyszczonąą skórę natychmiast przemyć dużą
S36/37/39 – Nosićć odpowiedniąą odzieżż ochronną,
ą rękawice
ękawice
ę
ochronne, okulary lub ochronęę
twarzy.
S45 – W przypadku awarii lub jeżeli
jeżż źźle sięę poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
ę
porady lekarza
– jeżeli
ż to możliwe,
ż
pokażż etykietę.
etykietę
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S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą
charakterystyki.
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i 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.
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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