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TRUCK CLEAN   
SYMBOL   

A-07   

pH   

14   

   

Veľmi silná fáza alkalického   prípravku so širokou  škálou aplikácií.  Určené na umývanie extrémne  

špinavých tvrdých povrchov,   odolných  voči zásadám.  Môže byť použitý pre práčky a zariadenia v  

automobilovom priemysle, ťažkom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve.  Vysoká efektivita  činnosti. 

Silne peniť.  Odporúča sa na tlakové umývanie.  Vyhnite sa, používajte na vyhrievaných a slnečných 
povrchoch POZOR!   Dvojfázový prípravok –  pred  použitím premiešajte.    

   

POUŽIŤ:   
  nákladné vozidlá, plachty, motory, cisterny, vysokozdvižné vozíky,  stavebné stroje, 

poľnohospodárske stroje,  vozidlá na špeciálne účely.   

   

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

   

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

Postrekovač: letné obdobie: riedenie 1:100 vodou, zimné obdobie: 1:50 s vodou;   

Umývacie motory: riedenie 1:15 až 1:30 vodou.   

Lance na penenie alebo dezinfekciu: letné obdobie: 1:5 s vodou, zimné obdobie: 1:3 s vodou.   

Ručné umývanie:  pracovný roztok: 0,5% (50 ml / 10 l vody).   

Povrch umyte čistou vodou prednostne pod vysokým tlakom (120-150 barov).    

 Nepoužívajte  činidlo   na vyhrievaných alebo silne slnečných povrchoch.   Pred použitím dobre 

pretrepte! Nedovoľte   sušenie na umytých povrchoch.    

    

HROZBY:   

    
Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

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

POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  
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V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok 

kontaminovaný odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.   

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

V PRÍPADE, že sa dostanete do očí: Opatrne opláchnite  vodou  niekoľko minút.   

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