
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

     

ČISTIČ TG   
SYMBOL   

T-53   

pH   

-   

   

Rozpúšťadlo pre  syntetické farby,  bitúmenové hmoty (napr. asfalt) a netesné lepidlá.  

Odstraňuje gumové značky z  tvrdých podláh.  Rozpúšťa decht z karosérií automobilov, lepidlo po  

bezpečnostných páskach, žuvačku  z  textilných  povrchov a prírodnú živicu.  

   

POUŽIŤ:   
- betón, drevo,  pružné povrchy, originálne laky na karosériách vozidiel.   

   

KOMPOZÍCIA:    
< 50 % uhľovodíkov C9-11, <30 %  aromatických uhľovodíkov,  pomocných látok  

   

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

Používajte bez zriedenia –  bodovo – nestriekajte.  Prípravok sa  nemieša  s olovom.    

Aplikujte  prípravok na povrch, počkajte.   Potom umyte handričkou.  Pred použitím skontrolujte  

odolnosť vyčisteného povrchu voči prípravku.   

Pozor! Nepoužívajte  na  gumové povrchy, mäkký plast, plexisklo.   

   

HROZBY:   

   
   

Nebezpečenstvo  

   

 Horľavá kvapalina a para.   

Požitie     a  inhalácia môžu byť smrteľné  

 Dráždi pokožku   

 Dráždivé pre oči  

Môže spôsobiť  podráždenie dýchacích ciest  

Môže spôsobiť  ospalosť alebo závraty   



  Môže spôsobiť poškodenie  orgánov   pri dlhšej alebo  opakovanej expozícii Uchovávajte mimo 

dosahu zdrojov tepla, horúcich povrchov, zdrojov iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 

vznietenia. Nefajčite.   
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Používajte len  vonku alebo v  dobre vetranom priestore  

V prípade  nevoľnosti  sa obráťte na  TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára Neinhalujte 

postriekanú kvapalinu   

AK SA PREHLTNETE: okamžite  kontaktujte  centrum   

OTRAVA/lekár/   

Neindukujte zvracanie 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. czerwca 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).   
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