CURATAREA SUPRAFETELOR
Descriere:

Produs foarte eficient care datorită efectului său foarte
aderent păstrează contactul cu murdăria o perioadă
îndelungată de timp îndepărtând-o ușor de pe suprafață.

Proprietăți Cheie:

Curăță, degresează și lustruiește cuptoare, hote, filtre și toate
tipurile de suprafețe murdărite cu grăsimi.

Instrucțiuni de utilizare:

Super degresant
degresant pentru cuptoare,
cuptoare,
hote și suprafeț
suprafețe de aspiraț
aspirație

Pictograme de
utilizare:

Ambalare
LSDE024: 12 Pulverizatoare 750 ml.
LSDE025: 6 Pulverizatoare 750 ml.
LSDE029: Container de 4l. – 4 unități.

Pictograme de semnalizare

Pulverizare: Aplicați de la o distanță de cel puțin 15 cm (60
ºC, rece) de la suprafață. Lăsați să acționeze aproximativ 6-8
minute. Ștergeți cu o cârpă și clătiți cu multă apă.
Înmuiați: cu produsul diluat (1/10), introduceți ustensilele și
lăsați să acționeze aproximativ10 min. Clătiți cu multă apă.

Date Tehnice:

* PROPRIETĂȚI:
Degresant cu aderență la murdărie, făcând eliminarea
ulterioară mai ușoară, fără să fie nevoie de frecare. Pentru
filtrele de hote, nu este necesar un contact mai mare de10
minute. Îndepărtează grăsimile arse.
* SPECIFICAȚII:
Aspect: Lichid vâscos
Culoarer: maro
Miros: Caracteristic
Densitate (20º): 1.095 +/- 0.005 Gc/cc
PH (20º): 13.0 +/- 0.5
* COMPOZIȚIE: Hidroxid de sodiu, Surfactanți and agenți
de aderență.

Păstrare and 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:

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

PERICOL. Conține: Hidroxid de Sodiu; Glucopiranoza - D,
oligomeri, decil-octil glicozide. Provoacă arsuri severe ale pielii și
leziuni ale ochilor. Purtați mănuși/ haine de protecție și protecții
pentru ochi și față. DACĂ ÎNGHIȚIȚI: Clătiți gura. NU provocați
vărsături. DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Scoateți imediat
hainele contaminate. Clătiți pielea 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.
Aruncați
conținutul/
containerul
în
conformitate
cu
reglementările locale/ regionale/ naționale/ internaționale
privind deșeurile periculoase sau ambalajele respectiv resturile
de ambalaje 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 produsesau
aplicații. Tel. (+34) 91 6910263

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

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.

