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ČISTENIE DLAŽOBNÝCH KAMEŇOV 1   
SYMBOL   

DS-07   

pH   

14   

   

Vysoko peniaci prípravok na odmasťovanie a dôkladné čistenie dlažobných  kameňov  (betónová kocka, 

Polbruk, kocka Bauma) z nečistôt  získaných z ropy  , ako sú: mastnoty, oleje,  decht ,   nečistoty 

prevádzkového  pôvodu, palivo atď.  Odporúča sa pre silne kontaminované povrchy okolo dielní,   

výrobných hál,  čerpacích staníc, dopravných základní, parkovísk, garáží atď.  Prípravok sa uskutočňuje 

ako  koncentrát v  dvojfázovej forme.   

   

POUŽIŤ:   
-   betónová kocka,  žulová kocka.   

   

KOMPOZÍCIA:   
<12% hydroxid sodný, 5÷15%   neiónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty,  pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Pred použitím dôkladne premiešajte koncentrát,  aby sa  tieto  dve fázy spojili.  Používa sa pri  zriedení 

5-10% (500-1000 ml / 10 litrov  vody).  Aplikujte na znečistený povrch pomocou  podložky alebo 

penovej tyče.  Nechajte na asi 5-15 minút, potom umyte horúcou vodou  

(70-80 °C) pri vysokom tlaku. Po vyčistení neutralizujte  podlahu  horúcou vodou, čo spomalí  proces  

opätovného znečistenia.  Pozor! Vynikajúci účinok sa dosiahne  opláchnutím kocky parou  (do 130 ° 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  
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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  

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.  Upozorniť na 

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

888).  
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