KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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Niskopieniący, alkaliczny środek przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich
silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych na alkalia. Rozpuszcza
zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego.

ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie i posadzki przemysłowe odporne na działanie wody i alkalii (hale produkcyjne, strefy
rozładunku, zakłady remontowe, warsztaty, podłogi w autobusach szynowych),
- zalecany na powierzchnie elastyczne oraz Ŝywiczne.

SKŁAD:
Zawiera wodorotlenek sodu do 2%, <5% fosforany, <5% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe
środki powierzchniowo czynne, <5% NTA (sól sodowa), kompozycja zapachowa (Limonene, Hexyl
cinnamal, Linalool, cytral, Geraniol).

SPOSÓB UśYCIA:
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.
- sprzęt ręczny: 100-300 ml/10 l wody,
- mycie maszynowe: 100-200 ml/10 l wody,
- doczyszczanie: 200-500 ml/10 l wody.

ZAGROśENIA:
Xi - Substancja draŜniąca.
R36/38 – Działa draŜniąco na oczy i skórę.
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody.
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli
to moŜliwe, pokaŜ etykietę.
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub etykietę.
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

TERMIN WAśNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.
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