KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DEECLEANER
SYMBOL

pH

F-17

-

Środek typu „mist & wipe” usuwający
Ś
usuwająący lekkie zanieczyszczenia typu: brud, kurz.
Unikalna formuła przygotowuje powierzchnię lakieru oraz felg do zabezpieczenia.

ZASTOSOWANIE:
- karoseria samochodowa.

SKŁAD:
Węglowodory C9-C11, izoalkany do 99%

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem
ż
zapoznaćć sięę z kartąą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Nanieść
ść preparat za pomocą spryskiwacza na powierzchnięę karoserii. Następnie
Nastę
lekko
przetrzećć przy użyciu
ż
ręcznika
ęęcznika z delikatnego włókna. Pozostawićć do wyschnięcia.
wyschnięę

ZAGROŻENIA:
Xn – Szkodliwy
R10 – Produkt łatwopalny
możż powodowaćć uszkodzenie płuc w przypadku
R65 – Działa szkodliwie; może
połknięcia
R66 – Powtarzające
ą sięę narażenie
narażż
może
ż powodowaćć wysuszanie lub pękanie
ękanie
ę
skóry
R67 – Pary mogąą wywoływać uczucie senności
sennoś i zawroty głowy
S13 – Nie przechowywaćć razem z żżywnością,
ś ą,
ą napojami i paszami dla zwierząt
zwierząą
S23 – Nie wdychaćć rozpylonej cieczy
S46 – W razie połknięcia
ęcia niezwłocznie zasięgnij
zasię
porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę
S51 – Stosowaćć wyłącznie
ącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S62 – W razie połknięcia
ęęcia nie wywoływaćć wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć
ę ąć porady lekarza
i pokazać opakowanie
ie lub etykietę
S2 – Chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy
ęcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności
waż ś podana na
opakowaniu.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.
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