
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

SKLENENÝ KREMENNÝ KREMEŇ   

SYMBOL   

S-06   

pH   

5   

   

Neutrálny koncentrát v   pracovných roztokoch na umývanie  sklenených povrchov vonku aj  

vo vnútri zariadenia (sklo, zrkadlá, zasklenie,  výklady obchodov,  deliace steny , atď.). Umýva 

a   zároveň zanecháva  ochranný hydrofóbny   film  – perlový efekt.  Odstraňuje prevádzkové a 

atmosférické nečistoty   (prach, pasce na hmyz, infiltrácie vody). Výrobok sa odporúča pre  

metódu zberača riadu a umývačky riadu.    Šetrné k životnému prostrediu.  Uľahčuje udržiavanie    

čistoty sklenených povrchov  akéhokoľvek druhu.   

   

POUŽITIE:   

- Sklo  

- Zrkadlá   

- Zasklenie  

- výklady obchodov  

- deliace steny  

   

KOMPOZÍCIA:   

<5 % neiónových  a katiónových povrchovo aktívnych látok,   pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Silné nečistoty 1-1,5% (50 - 75 ml / 5 l vody).  Aktuálna starostlivosť 0,5% (25 ml / 5 l vody).  

Vytvorte pracovné riešenie.  Použite metódu "odstraňovač-zberač" alebo "práčka-zberač"  . 

Najlepšie  je aplikovať  a umyť pomocou odstraňovača kožušiny.    Dôkladne zbierajte nečistoty 

s kolektorom s  gumovou kazetou. V prípade potreby zopakujte  postup. Pre  veľmi silné 

nečistoty odporúčame použiť  špongiu.    

Poznámky: Na umývanie používajte  studenú alebo vlažnú vodu.  Použitie  demineralizovanej 

vody eliminuje tvorbu vodných infiltrátov. Nepoužívajte  prácu na plnom slnečnom svetle.    

   

HROZBY:   

     

Nebezpečenstvo  
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 H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  

   

P305+P351+P338 – AK SA DOSTANETE   DO OČÍ:  Niekoľko minút ostro opláchnite  vodou.   

Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí  

   P310  – Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

   

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

   

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

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť.  Voľný obal  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.  Dodržiavajte 

nariadenia ustawy z  13. júna 2013 o nakladaní  s   obalmi a  odpadom z obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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