Felhasználási terület: Ezt a terméket kizárólag a megadott leírás alapján használja. Nagy hatásfokú tisztító szer minden medencében található anyaghoz
(csempe, fólia, poliészter, beépítőelemek, stb) A peremtisztító zselé speciális
magas hatásfokú aktív tisztító összetevőkből lett kialakítva. Ezek az anyagok
kitűnően oldó és tisztító hatásfokkal rendelkeznek, melyek még az erős lerakódásokat is eltávolítják. A medence visszanyeri a színét és a csillogását.

℮ 1 kg

Felhasználási javaslat: A peremtisztító zselét vigye fel szivaccsal vagy kefével a
tisztítandó felületre. Hagyja legalább 10 percig hatni majd vízzel öblítse le.
Ha szükséges, az erős lerakódásokat és kérges lerakódásokat medencetisztító kefével távolítsa el.Erős zsíros lerakódásoknál ismételje meg a tiszztítást. A zselés anyag segítségével a függőleges falazaton is használható
és meggyőzően hosszú a hatástartóssága.
Fontos tudnivalók:
A peremtisztító zselé higítottan a medencevízben
nem mérgező emberre és állatra. Közvetlen napsugárzásnak ne tegye ki.
Előírások megsemmisítéshez: Szermaradványt, csomagolást nem szabad a
háztartási szemétbe/szemetes konténerbe tenni, hanem megsemmisítő helyen kell leadni. A tárolóedény polyetilénből készült. Az ürítés és tisztítás
után szemetsbe helyezhető( helyi szabályozások betartásával), pl. az üres
edényt a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni

OTH engedély száma:
EINECS : 215-185-5, CAS 1310-73-2 Nátriumhidroxid <0,5%, Sók, Anionos
ten-zidek, Nem ionos tenzidek, Amfoter tenzidek, Foszfát, Alifás szénhidrogének

FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást
okoz.

VESZÉLY

,!0AC3D7-hagcaf!

070620HU
Steinbach VertriebsgmbH
Aistingerstr. 2, 4311 Schwertberg, AUSTRIA
+43 7262 61431 - info@steinbach.at
www.steinbach.at/GSI
SDB-REF: 620, Vers. 14.11.13

UN 1824

Nagy hatásfokú tiszt
ító
medencében találhat szer minden
ó anyaghoz

Medence ápolás

Peremtisztító zselé

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P303+P361+P353
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
vízzeltörténő öblítés javasolt. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása
javasolt, ha könnyen megoldható majd ismét öblítés. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P321
Szakellátás (lásd a címkén). P405 Elzárva tárolandó. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

