
Schimmel-EntfernerSchimmel-Entferner

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės

PakuotėPakuotė 1 l1 l

Pakuotės rūšis Plastikinis buteliukas

Pakuotės kodas 01

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

5090 ◼

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys [AW_AK_2]■

SavybėsSavybės [EG_AK_2]■
[EG_AK_3]■
[EG_AK_4]■

ApdirbimasApdirbimas [VA1_AK_2]
[VA1_AK_3]
[VA1_AK_4]
[VA1_AK_5]
[VA1_AK_6]

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:
Pasirūpinti tyru oru.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 5090
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Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Po kontakto su oda:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams
nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Kreiptis medicininės pagalbos.

Asmeninės apsaugos
priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2).
Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 2,45 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chlorida
Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba
nurodymus ant etiketės!

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 5090
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