BIANCA CARPET
gépi és kézi szőnyegtisztító

EUH 208 DIPENTENE, Citral, Citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható minden olyan
területen ahol a felületi szennyeződések eltávolítása a cél. Jól alkalmazható kézi tisztítási
technológiával is.
A koncentrátumot először fel kell hígítani, és a továbbiakban a hígított oldattal dolgozni. A tisztító
oldatot a felületre kell juttatni (permetezéssel, szórással gépi felhasználáskor, kefés vagy szivacsos
átdörzsöléssel kézi felhasználásnál), és a kontaktust a megfelelő ideig fenntartani, majd a vegyszert a
felületről eltávolítani öblítéssel, felszívással, stb.

Javasolt alkalmazási koncentráció és hatásidő:
Gépi felhasználás esetén
0.5-2.0 %-os oldat
Kézi felhasználás esetén
2.0-5.0 %-os oldat

Tűzveszélyesség:

3-5 perc
5-7 perc

nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A készítmény nem veszélyes besorolású, ennek ellenére, mint minden vegyi
anyagnál, ebben az esetben is el kell kerülni a rendeltetésszerű felhasználástól eltérő megoldásokat. A
termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott
tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak
rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a
helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos! A tisztító oldat zsírtalanító hatással is
rendelkezik, ezért a bőrből esetlegesen kioldott zsírt kozmetikai krémmel pótolni kell. Szembekerülés
esetén hosszan tartó öblítés bő vízzel ajánlott.

Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz
minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek. . A 20
liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös de fagymentes helyen, élelmiszertől
elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat P102
Gyermekektől elzárva tartandó.

Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett minőségét a gyártástól
számított 24 hónapig megőrzi.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna
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