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Schimmel-Stop
Specialus valiklis apnašų šalinimui.
Registravimo Nr.: N-12218

Panaudojimo sritys

Produkto duomenys

Naudojama norint pašalinti apnašas
nuo plytelių, tinko, akmens, plastiko,
siūlių, lakuotų ir kitų vandeniui
atsparių paviršių.

Sudėtis:

Produkto savybės
Ypač greitai veikiantis valiklis
biologinės kilmės apnašoms valyti.
Naudojimas
Neskiestą tirpalą purkšti tiesiogiai ant
paviršiaus, maždaug 15 cm atstumu.
Jei po 30 min. ant paviršiaus lieka
nešvarumų, procesą pakartoti ir
nuplauti su šiltu vandeniu.
Nurodymai
Norint patikrinti ar valymo priemonė
nepažeis
paviršiaus,
pirmiausia
reikėtų užpurkšti ant nedidelio ploto.
Nepurkšti ant tekstilės ir augalų.
Neizoliuotą
metalą
nedelsiant
nuplauti vandeniu.
Nemaišyti
su
kitomis
valymo
priemonėmis.

pH vertė:
Tankis:

vandeningas tirpalas iš natrio hypochlorito,
halogeno derivatų, stabilizatorių, drėkinamų
medžiagų ir tirpiklių
apie 11,5
apie 1,02 g/ml

Pirmosios pagalbos priemonės
 Bendri nurodymai:
Produktu suteptus drabužius
pašalinti.
 Įkvėpus:
Išeiti į gryną orą. Esant negalavimams kreiptis į gydytoją.
 Patekus ant odos:
Nedelsiant nuplauti vandeniu ir
muilu ir gerai nuskalauti.
Esant odos dirginimui kreiptis į
gydytoją.
 Patekus į akis:
Pramerktas akis keletą minučių
plauti po tekančiu vandeniu ir
kreiptis į gydytoją.
 Prarijus:
Praskalauti burną ir gausiai
išgerti vandens.
Neskatinti vėmimo, nedelsiant
kreiptis į gydytoją.

Biocidus naudoti saugiai. Prieš
naudojimą perskaityti produkto
instrukciją.

Saugaus naudojimo patarimai
Laikyti uždarytą ir vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant
odos. Nenuleisti į kanalizaciją. Darbo
metu dėvėti tinkamas apsaugines
pirštines ir apsauginius akinius/ veido
apsaugą.
Laikytis
įprastinių
sąlygos
reikalavimų, dirbant su purškimo
priemonėmis. Kvėpavimo takų
apsaugos filtras P2. Tikslesnė
informacija
pateikta
saugos
duomenų lapuose.
Tikslesnė informacija apie pirštines pateikta saugos duomenų
lapuose. Dėvėti uždarus darbo
rūbus.
Saugumas, ekologija, utilizavimas
Visa informacija apie ekologiją,
saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizuojant pateikta produkto
saugos duomenų lapuose.

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
500 ml purškimo indelis.
Išeiga:
Pagal poreikius, iki 0,1 l/m².
Sandėliavimas:
Uždaroje gamintojo pakuotėje vėsiai,
ne minusinėje temperatūroje mažiausiai 12 mėnesių.

Pateikta
informacija
sudaryta
remiantis
paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo
techniniais duomenimis.
Kadangi
medžiaga
naudojama
mums
nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra
gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą,
reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus
informaciją
naujame techniniame aprašyme,
ankstesnieji netenka savo galios.
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