Technický list
CLEAMEN 131
Objem:

1l
5l

Kód výrobku:

VC131010099
VC131050098

Popis výrobku:
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje
vysoce účinné enzymy. Obsahuje baktericidní a fungicidní přísady, které zabraňují tvorbě bakterií, plísní a hub v průběhu dlouhého vysychání. Podle úrovně
znečištění nařeďte roztok a aplikujte extraktorem.
Návod k použití:
Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem. Prostředek
je možno použít i pro ruční čistění. Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou. Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a
čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.
Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.

NEBEZPEČÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 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 kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný
dvůr do části nebezpečného odpadu.

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:
pH:
Barva:
Vůně:

Tekutina
7,00-8,00
Bez barvy
Charakteristický

Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

1l
5l
Složení:

Kusů v kartonu
12

Kartonů ve vrstvě
8

Vrstvy na paletě
4

Kusů na paletě
384

1

32

4

128
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