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ČISTENIE KRBOVÉHO SKLA   
SYMBOL   

S-04   

pH   

14   

   

Penový prípravok na čistenie krbového skla,  sporákových vložiek.  Účinne preniká do vyčisteného 

povrchu, vďaka čomu odstraňuje čierne pruhy, sadze a popáleniny.    

   

POUŽIŤ:   

- krbové sklo, vložky do kachlí.   

   

KOMPOZÍCIA:   
<5% hydroxid draselný, <5% neiónové a amfoterické  povrchovo aktívne látky  , <5%  mydlo,  

pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím  by ste si mali prečítať  kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Prípravok pripravený na použitie - nerieďte.    

- aplikujte prípravok práčkou na špinavý studený povrch zo  vzdialenosti  15-20 cm,   

- počkajte 2-5 minút a nastrúhajte papierom  alebo handričkou,   

- umytý povrch utrite vlhkou handričkou a utrite dosucha,   

- v prípade nečistôt, ktoré je ťažké odstrániť,    by sa operácia mala vykonať znova pomocou  špongie 

s podložkou  alebo  kefou,   

- na pranie používajte vodu pri teplote min. 40 °C.  

   

HROZBY:   

    
Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok 

kontaminovaný odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.    

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  



AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  

kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  
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Skladovanie pod uzamknutím  

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne  obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber  

plastových   obalov alebo odovzdané špecializovanej  spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia  

zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).  
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