Technický list
CLEAMEN 622
Objem:

5 KG
20 KG

Kód výrobku:

VC622050099
VC622200099

FOTO

Popis výrobku:
Tekutý nepěnivý alkalický prostředek, který je určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah, například i od syntetických olejů. Může se
používat také na ruční dočišťování různých ploch a na pravidelnou údržbu povrchů.
Návod k použití:
Prostředek má široké použití a lze jej aplikovat v různých oblastech průmyslu i služeb.
Prostředek je určený na všechny druhy voděodolných povrchů jako například PVC, nelesklé dlažby, žulové a
travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové a lité podlahy – se stěrkou i s nátěrem. Není vhodný na
mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a na
povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

NEBEZPEČÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Bezpečnostní pokyny: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 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.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:
Tekutina
pH:
13,0-14,0
Barva:
Bez barvy
Vůně:
Charakteristický
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

5 kg

Kusů v kartonu
1

Kartonů ve vrstvě
32

Vrstvy na paletě
4

Kusů na paletě
128

20 kg

1

12

2

24
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