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Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Az ablakmosó felhasználható 
minden olyan iparágban ahol zsíros, olajos felületeket, ablaküveget kell tisztítani. Erős tisztítóhatású, 
amely alkalmas különféle szennyezett tárgyak, felületek tisztítására, zsírtalanítására is. Az oldat 
rendkívül jól nedvesít, szenny- és zsíroldó hatása kiváló. A gyors száradást a termék alkohol tartalma 
biztosítja. 
A tisztító oldat a felületre felhordható kefével, szivaccsal, szórással, stb., a szennyezettségtől függően. 
Az áztatás után a szennyeződés gumilehúzóval könnyen eltávolítható. Száradás után a felület csillogó 
lesz. 
 

GHS piktogram:    
Figyelmeztetés      Figyelem 
Tűzveszélyességi fokozat:    II fokozat 
 

Munkavédelem:  
A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a 
vegyi és tűzveszélyes anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és 
munkahigiénés szabályokat is. A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzésről gondoskodni 
kell. 
 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
 H 319 Súlyos szemirritációt okoz. 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett 
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 

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

P370 + P378 Tűz esetén: oltásra oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab 
használandó.  

 
Tárolás:  
Bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, oxidációs anyagoktól elkülönítve kell tárolni melynek 
során figyelembe kell venni a vegyi és tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó általános 
munkavédelmi szabályokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen 
tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 
Környezetvédelem:  
A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi 
határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb 
csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény 
elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 

Min őség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve. 
 
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, 1 és ½ literes szórófejes flakon 
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