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KARTA PRODUKTU

SANIT WC ŻEL
Zastosowanie:

Właściwości:

Profesjonalny środek do
sanitariatów
Stosowany do toalet, mocno
zabrudzonych fug
Usuwa kamień wodny i osady










Skład:

Stosowany codziennie, pomaga
zapobiegać rozpylaniu zarazków
podczas spłukiwania wody
Opóźnia ponowne osadzanie się
kamienia
Skutecznie czyści i wybiela

Opakowanie:

<5% niejonowych środków powierzchniowoczynnych, podchloryn sodu, alkohol,
konserwant, kompozycje zapachowe

Butelka 1 L
Kanister 5 L

pH: 11-12

Sposób użycia:
1. Rozprowadzić roztwór na mytej powierzchni.
2. Pozostawić na chwilę i następnie spłukać wodą.
Informacje BHP
Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z
Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej.
Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Aquatic Chronic 3: H412 - Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w
pojemnikach.
Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Podchloryn sodu; N-tlenek N, N-dimetylotetradecyloaminy; Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe
Maks. zawartość LZO: 0 g/L (20 ºC)

Uwagi dodatkowe
Mieszanina do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

