
Objem: 1 l Kód výrobku: VC410010095

5 l VC410050095

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 1,0-2,0

Barva: Žlutá

Vůně: Charakteristický

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.
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Výrobce:
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Kusů na paletě

Technický list

CLEAMEN 410

Přípravek se používá koncentrovaný, nebo jen málo zředěný (v případě denního používání a malého znečištění). Nanáší se pomocí rozprašovače, lze 

aplikovat i jako pěnu. Po nanesení na stěny, umyvadla atd. nechat přípravek chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou setřít. Poté vždy provést důkladný 

oplach čistou vodou. Prostředek nenechat na povrchu zaschnout.

NEBEZPEČÍ.  

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. 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.

Vytvořeno dne:

Tekutý prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, umyvadla, baterie, vnější části 

toaletních mís atd. Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. 

Přípravek obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů.
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Kusů v kartonu Kartonů ve vrstvě Vrstvy na paletě
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