KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

UNI CLEAN
SYMBOL

pH

U-01

13

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania. Skutecznie zmywa trudne do usunięcia tłuste
zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni
kuchennych, urządzeń w domu, garażu, ogrodzie, w miejscach pracy i relaksu. Atest PZH nr
HŻ/00585/01/2011.

ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie tekstylne – odplamiacz,
- wyposażenie kuchni (piekarniki, okapy, kuchenki) – odtłuszczacz,
- elementy pojazdów (koła, silniki)- środek czyszczący,
- posadzki, fugi – środek myjący.

SKŁAD:
<2% wodorotlenek sodu, <5% niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, <5%
fosforany, <5% fosfoniany, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Produkt gotowy do użycia. Preparat nanieść spryskiwaczem. Dokładnie rozprowadzić. Po 2-3
minutach przeszorować. Następnie zebrać brud (lub odessać). Spłukać wodą i pozostawić do
wyschnięcia.
Uwaga: Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego,
transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna- przed użyciem wykonać
próbę.
W przypadku powierzchni kuchennych po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą pitną.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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