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Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Alkalmazható WC csészék 
illatosításához. A keveréket a tisztítás után kell a WC csésze belső felületére permetezni, ezáltal 
kellemes és tartós illat marad a helyiségben.  
 

GHS piktogram:   
Figyelmeztetés             Veszély 
Tűzveszélyesség:    nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: 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. 
 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

 P301 + P330 + P331  LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
 P303 + P361 + P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 

azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
   P304 + P340  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
 P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása 

 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, hígítás és a 
szennyeződésektől függő kezelés után, a helyi előírások figyelembevételével engedhető 
közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként 
kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, napfénytől, sugárzó hőtől és gyújtóforrástól védett, száraz hűvös, 
jól szellőző helyen, élelmiszerektől, takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
Min őség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól 
számított 36 hónapig megőrzi. 
 
Kiszerelés egységei: 1 literes szórófejes flakon 
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