
Objem: 1 L Kód výrobku: VC143010098

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: Nestanovano

Barva: Bez barvy

Vůně: Charakteristická

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

1 L

0
0

Složení:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

29.8.2022Vytvořeno dne:

Tekutý prostředek pro odstraňování šmouh na podlahách (linoleum, voskované podlahy, litá podlaha, obklady, dlažba a jiné nesavé materiály), které zůstávají na povrchu po 

pneumatikách, holinkách, podpatcích pracovní a jiné obuvi, apod. Pozor: prostředek nikdy nestříkejte nebo nelijte přímo na povrch - může dojít k nadměrnému odstranění 

vosků, popřípadě i k poničení povrchu. 

NEBEZPEČÍ. 

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte 

ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a 

ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte 

obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
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Kusů v kartonu Kartonů ve vrstvě Vrstvy na paletě

Technický list

CLEAMEN 143

Prostředek se používá neředěný a nanáší se na hadřík. Navlhčeným hadříkem odstranit nežádoucí šmouhy. Před aplikací je potřebné nejprve ošetřovanou plochu umýt 

běžným způsobem. Doporučujeme provést před aplikací test na méně viditelném kousku povrchu. Test i vlastní odstraňování šmouh provádět pouze ručním způsobem. 

Pozor, prostředek nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky! S prostředkem nepracujte v prostorách s otevřeným ohněm! Prostředek nikdy nestříkejte nebo nelijte 

přímo na povrch - může dojít k nadměrnému odstranění vosků, popřípadě i k poničení povrchu.

Kusů na paletě
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