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DEFINÍCIA
Roztok silných zásad, povrchovo aktívnych látok a emulgačných činidiel s vysokou schopnosťou odmasťovania.

URČENIE A ÚČINNOSŤ
SGRASSATORE rýchlo odstraňuje zvyšky a usadeniny organických nečistôt a látok mastnej povahy rastlinného, živočíšneho 
alebo minerálneho pôvodu. Ideálne na čistenie podlahových a krycích plôch, kuchynských liniek, potravinárskych liniek a 
mechanických pracovísk. Vytvára homogénnu a pretrvávajúcu penu, ktorá pôsobí dlhodobo aj na vertikálnych plochách. 
Ak sa používa tak, ako je uvedené, nepoškodzuje kovy, pochrómovanie a plast. Zabráňte kontaktu s drevenými povrchmi, 
pretože zásaditosť výrobku môže v dôsledku reakcie s tanínmi spôsobiť tvorbu škvŕn a tmavých ráfikov.

POUŽITIE
Otvorte ventil a produkt naneste na povrch, ktorý čistíte. Nechajte pôsobiť na niekoľko sekúnd, povrch jemne otrite hubkou a 
opakovane opláchnite čistou vodou, lepšie, ak je teplá. V prípade potreby opakujte. Vyhnite sa dlhodobému pôsobeniu na kovy a 
plasty. Neaplikujte na drevené povrchy.
Orientačná spotreba: podľa druhu a konzistencie nečistôt, ktoré sa majú odstrániť.

0 
1,076 Kg/l

Chemicko-fyzikálne vlastnosti 
pH (20 ° C) čistý produkt: 12 

Špecifická hmotnosť (20 ° C): 1.022 kg / l 
Skupenstvo: homogénne tekuté

Zápach: levanduľa
Farba: bezfarebná / jantárová

Balenie
0.75 litre PE fľaša s rozprašovačom, 12ks/
balenie

HAZARD

oPiktogram

Varovanie: Hazard
H314  Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.

P101 
P102 
P260  
P280  

Ak je potrebná lekárska konzultácia, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. 
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / výpary / sprej.
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre

P310  Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: Etanolamín

Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s nariadením EC 1907/2006 
(REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na
štítku na obale. Záruka sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem
toho spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom tretími
stranami.




