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Distribútor pre SR:
AB METAL, s. r. o.
Dr. K. Kmeťku 80/28
01301 Teplička nad Váhom
Telefón:0903 776 688
E-mail: skrivankova@deliziasr.sk
Výrobca Taliansko :
CLEM DETERGENTI S.R.L., Via Corcioni, 7, Ottaviano (NA), commerciale@deliziadetersivi.it
Charakteristika:
Doplnkový gél na odstránenie škvrn na farebnom oblečení. Vhodné na použitie v práčke aj v rukách.
Použitie:
V prípade ťažkých škvŕn alebo pretrvávajúceho nepríjemného pachu, naneste dostatočné množstvo gélu na škvrnu.
Nechajte niekoľko minút pôsobiť, prepláchnite a operte. Skôr ako použijete gél, vyskúšajte stálosť farby na skrytej časti
odevu. Nepoužívajte na kovové časti a na hrdzu.
V práčke: Pridajte 100ml do zásobníka na bielidlo. Pridajte prací prášok alebo gél na pranie a pustite práčku. Pri
zaťažení 7kg použite 150ml gélu.
V rukách: Pridajte 100ml gélu ku praciemu gélu. Nechajte pôsobiť na bielizeň do 1 hodiny. Potom poriadne
prepláchnuť a pokračujte ako pri bežnom praní.
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Nevdychujte
prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ... Noste ochranné rukavice/ochranný
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti
odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004.
Vlastnosti chemicko fyzické:
Fyzický stav:
Farba:
Vôňa:
pH:
Hustota pár:
Pena:
Rozpustnosť:

kvapalina
modrá
charakteristická
2.00
1,05 ± 0,05g/ml
mierna
celková

BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136)
CHEMICKÉ ZLOŽENIE:
Prísady v súlade s nariadením (ES) NR. 648/2004
Menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok
Menej ako 1% fosfonátov
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Parfum: AMYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOLS, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, LIMONENE, LINALOOL.
INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
POZOR: Produkt zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Môže znečisťovať životné prostredie: moria,
jazerá, rieky. NEPREKRAČUJTE POUŽITIE
Doplnkové informácie: Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou
alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova zmysle. Účelom
technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.

