POWERHOUSE
Preparat czyszczący ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne
zabrudzenia, usuwa tłuszcz i olej.
Opis:
Gotowy do użytku, silny preparat czyszczący przeznaczony do większości powierzchni zmywalnych. Penetruje
i usuwa olej, tłuszcz, żywicę, plamy z żywności, atrament, plamy z kredek i większości innych uporczywych plam.
Stosowany także do odtłuszczania stali nierdzewnej.
Zastosowanie:
Blaty stołów, płytki ceramiczne, ściany, drzwi, powierzchnie filtrów wentylacyjnych, ślady czarnych obcasów,
usuwanie plam z tkanin i dywanów. Doskonały preparat do utrzymywania czystości w szkołach, salach
gimnastycznych, basenach oraz w wszelkiego rodzaju obiektach publicznych. Preparat można używać do mycia wind,
poręczy, drzwi, dozowników, stołów, wind, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych
ze stali nierdzewnej.

Sposób użycia:
Rozpylić na zmywalną powierzchnię nie rozcieńczony, preparat czyszczący i wytrzeć do
czysta. Nie wymaga spłukiwania, mieszania i dodatkowych czynności.
Zawsze wykonaj na małej powierzchni test na trwałość koloru zmywanych powierzchni.
Nie stosować na powierzchnie malowane farbami wodnymi, aluminium i szkło.
Ostrzeżenie:

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki
do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera 2Aminoetanol. Zawiera kompozycję zapachową.
Pojemność – 1L, 5L
WARTOŚĆ pH = 10,8 - 11,8
PZH NR HŻ /03008/00
OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU. BHP
OZNACZENIA DODATKOWE –piktogramy charakteryzujące sposób użycia
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