INNO-SCRUB
folyékony súrolószer
Alkalmazási koncentráció: Töményen kell alkalmazni
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A folyékony súrolószer
felhasználható konyhai és fürdőszobai felületek, szerelvények, rozsdamentes felületek, kerámialapos
tűzhelyfelületek, stb. tisztítására.
A súrolószert használat előtt erőteljesen össze kell rázni, majd a tisztítani kívánt felületre juttatni, azon
egyenletesen eloszlatni, néhány perc hatásidő után átdörzsölni és leöblíteni, illetve nedves szivaccsal
vagy törlőkendővel a vegyszermaradványokat a felületről eltávolítani. A felület tiszta és fényes lesz.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Figyelem
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, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
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: a helyi/területi/ országos/nemzetközi
előírásoknak megfelelően.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös de fagymentes helyen, élelmiszerektől,
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól
számított 36 hónapig megőrzi.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, ½ literes flakon
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