CURATAREA SUPRAFETELOR
Descriere:
Produs, cu formulă specială pentru înlăturarea sigură și
eficientă a cernelii, a culorilor și a pigmenților de diferite
tipuri, cu sau fără bază de grăsimi, din stilouri, carioci,
markere, pixuri, etc...

Proprietăți cheie:
Aplicabilă pe orice suprafață tare și suprafețe acoperite
cu plastic, inclusiv textile colorate cu pigmenți tari. Foarte
recomandat pentru școli, instituții academice, companii
de transport public, birouri, hoteluri...

Instrucțiuni de utilizare:
Soluție de curățat cerneală și pigmenți

Pulverizați produsul pur, fără să-l diluați, pe suprafaca ce
urmează să fie curățată sau direct pe pată. Așteptați
căteva secunde și frecați cu o cârpă. Nu clătiți.

Pictograme de utilizare:
Date Tehnice:

Ambalare
LSLE082: 12 Pulverizatoare 750 ml.

Pictograme de semnalizare:

* PROPRIETĂȚI:
Soluție eficientă pentru înlăturarea cernelii, a culorilor și
pigmenților. Produs cu evaporare ridicată. Nu lasă urme
de reziduuri pe suprafața curățată.
* SPECIFICAȚII:
Aspect: Lichid
Culoare: galben
Miros: Caracteristic
Densitate (20 ºC): 1.020 +/- 0.0005 Gc/cc
PH (20%): 12 +/- 0.5
* COMPOZIȚIE: Agenți tensioactivi neionici. Glicoli și
Alcool alchilic.

Păstrare și depozitare:
Păstrați în ambalajul original bine închis, protejându-l de frig și căldură
intensă. Evitați înghețarea. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Siguranță și manipulare:
REGISTRUL GENERAL DE SĂNĂTATE
ÎN ALIMENTAȚIE: 37-00000271/M
Companie certificată de BVQI:
Nº ESPMDD006325/ISO 14001
MANAGEMENT DE MEDIU

PERICOL. Conține: hidroxid de potasiu, etoxilat de alcool gras;
amidă etoxilată; aminoetanol - 2. Provoacă arsuri grave ale pielii
și leziuni ale ochilor. Purtați mănuși de protecție / protecții pentru
ochi. DACĂ ÎNGHIȚI: Clătiți gura. NU provocați vărsături. DACĂ
AJUNGE PE PIELE (sau păr): Scoateți imediat hainele
contaminate. Clătiți piele cu apă/ duș. DACĂ INTRĂ ÎN OCHI:
Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele
de contact dacă există și sunt ușor de scos – continuați să clătiți.
Sunați imediat un centru specializat în otrăvuri / doctor. PENTRU
UZ PROFESIONAL.

Avertismente:
În caz de înghițire accidentală, vă rugăm contactați Serviciul Național de Toxicologie

SURFACTANȚI BIODEGRADABILI ≥ 90% CONF.:

Regulamentului 648/2004/CE

DEPARTMENTUL NOSTRU TEHNIC vă
va asista fără obligații în ce
privește îndoielile sau întrebările
legate produse sau aplicații.
Tel. (+34) 91 6910263

OBSERVAȚIE: Garanția Thomil se aplică doar calității produsului, și nu garantează pentru utilizarea necorespunzătoare a lui.

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.

