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BODOVÝ MULTIČISTIČ    
   

Špecializovaný   prípravok na báze   rozpúšťadla  na odstraňovanie škvŕn z tvrdých   a textilných  

povrchov.  Odstraňuje škvrny  z  asfaltu, dechtu, lepidiel z nálepiek, žuvačiek, živice, parafínu, atď.    

  Poznámka: Rozpúšťa gumené   povrchy, mäkký  plast a neoriginálnu farbu karosérie vozidla.   

   

POUŽIŤ:   
- karosérie automobilov,   

- kancelárske miestnosti, obývacie izby, šatne, čakárne,  

- tvrdé podlahy, koberce.   

   

KOMPOZÍCIA:   

<50 % po reakčnej hmotnosti  etanolu a propán-2-olu, <15%  oranžového terpénu, <50% zmesi 

propánu a butánu  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Výrobok používajte  bez zriedenia - v bode určenia.  Prípravok sa nemieša  s vodou. Aplikujte  výrobok  

na umytý povrch, chvíľu počkajte,   kým to funguje, a potom sa  pri použití handry umyte.  Pozor!  Pred 

použitím je potrebné otestovať    trvanlivosť  farby a odolnosť povrchu na  mieste, ktoré nie je veľmi 

viditeľné.   Nepoužívajte  na gumu, mäkký plast, plexisklo.   

   

HROZBY:   

   
   

Nebezpečenstvo  

   

H222 – Extrémne horľavý aerosól  

H229  – Kontajner pod tlakom:  hrozí, že  vykurovanie  vybuchne H315 –   

Dráždi pokožku.   

 H317 - Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.    

  H319 – Podráždenie očí  

  H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.   

  H411 – Toxický pre vodné organizmy v dôsledku  dlhodobých účinkov  

   

 P210 – Uchovávajte mimo zdrojov tepla, horiacich povrchov, zdrojov iskier, otvoreného  ohňa a iných  

zdrojov vznietenia. Nefajčite   
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P251 –   Neprepichujte ani nespáľte, a to ani po použití.  

 P271 – Aplikujte len vonku alebo v  dobre vetranej miestnosti P273 – Vyhnite sa uvoľňovaniu do 

životného prostredia.  

P280 – Používajte   ochranné pásky/ochranný odev/  ochranu  očí/ochranu tváre.  

P333+P313 – Ak dôjde k podráždeniu pokožky  :   Vyhľadajte     lekársku pomoc/ starostlivosť. 

P410+P412 – Chráňte pred   slnečným žiarením. Nevystavujte  teplotám  vyšším ako 50 °C/122oF.   

   

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. Prázdne balenie  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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