Technický list
CLEAMEN 242 odpady kuchyňské s dezichlorem
Objem: 1 L
Kód výrobku: VC242010098
Popis výrobku:
Prostředek je určen k čištění odpadů zanesených tuky a mastnotou, zejména
kuchyňských výlevek. Prostředek je vhodný na nerezové, chromované, umělohmotné i
keramické povrchy odpadů, nepoužívejte na hliník který leptá! Koncentrace přípravku
spolu s přítomností chloru zabezpečují spolehlivé ničení bakterií a mikroorganismů v
prostoru odpadu.
Návod k použití:
Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím
velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu viz. tabulka, dostupná místa můžete
pročistit malým kartáčkem, nebo padem. Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku
propláchněte velkým množstvím vody. Používejte důsledně ochranné prostředky jako
gumové rukavice, brýle, zástěru. V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte
velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte.
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pH koncentrátu: 14
Výrobek je vybaven bezpečnostním uzávěrem a vložkou, omezující průtok při dávkování, aby nedocházelo k
prskání při aplikaci. Červená barva uzávěru označuje přítomnost koncentrovaných agresivních látek v produktu.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
EUH 031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bezbarvá
pH: 13,5
Zápach: Charakteristický
Bezpečnostní upozornění:
NEBEZPEČÍ. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné
rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu
s národními předpisy.
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.
Balení: 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě
Uzávěr: bezpečnostní uzávěr s omezovačem průtoku
Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

