
KRYSTAL WC kyselý na keramiku (Modrý)

Objem: 750 ml Kód výrobku: VBCAM007597

5 l VBCAM050097

Popis výrobku:

Návod k použití:

Složení:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekuté

pH: 0,5 - 1,6

Barva: Modrá

Vůně: Svěží, květinový, dřevitý

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

Pokyny pro skladování:

Balení:

750 ml – 17 kusů v kartonu, 12 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 816 kusů na paletě.

5 l - 128 ks na palatě. 

UFI kód:

Registrační číslo:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 29.4.2021

Technický list

Vytvořeno dne:

Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad i pod vodní hladinou a pod

okrajem toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi oblíbený. Vyznačuje se novou

příjemnější parfemací, o 15% vyšším výkonem díky nové kombinaci surovin. Vysoký lesk keramiky je samozřejmostí. Nová receptura s obsahem

kyseliny chlorovodíkové. Působí NAD i POD vodní hladinou. Odstraní špínu i vodní kámen. Dokonale dezinfikuje.

Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte

proudem vody.            NENÍ VHODNÝ NA NEREZ

Uchovávejte pouze v původním balení. 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.

Složení: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, parfémy, HEXYL CINNAMAL.                                                                                                                             

Obsahuje: Alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Kyselina etidronová, Kyselina chlorovodíková, Octová kyselina.

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem. Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

0

S710-W05X-K003-2TAD

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
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