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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:
Špeciálny prací prostriedok pre športové oblečenie a syntetické náplne na praniev práčke a v rukách. Šetrne perie
všetky druhy materiálov. Aj po mnohých praniach rešpektuje špecifický chrakter oblečenia, ktoré je pružné, chránené.
Použitie:
Používajte iba v súlade s daným účelom. Pri praní postupujte podľa inštrukcií na oblečení, dodržujte doporučené
teploty.
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 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 20 °C:
Pena:
Rozpustnosť vo vode:

tekutý
zelená
voňavá
9
neprítomná
celkovo

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
1% neiónové povrchovo aktívne látky
Medzi
15% a 30% aniónové povrchovo aktívne látky
Konzervanty: 2-metyl-2H-izotiazol-3-on
Parfum: LIMONENE
INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
POZOR: Produkt zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Môže znečisťovať životné prostredie: moria,
jazerá, rieky. NEPREKRAČUJTE POUŽITIE
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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.

