Technický list
CLEAMEN 102/202 osvěžovač – neutralizátor pachů
Objem: 1 L
Kód výrobku: VC102010098
Popis výrobku:
Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni
ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný,
nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a
žaluzie. Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v
prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při
mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky
Cleamen a Krystal. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v
prostoru.
Návod k použití:
Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru. Přípravek je možno
rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka)
úroveň provonění
pro aplikaci sprejem ml/1 litr
dávkování do vědra ml/10 litrů
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pH koncentrátu: 7
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bezbarvá
pH: 7
Zápach: Charakteristický
Bezpečnostní upozornění:
NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní
reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte
v souladu s národními předpisy.
Pokyny pro skladování:
10 – 25 °C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu
a suchu.
Balení: 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě
Uzávěr: rozprašovač
Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: info@cormen.cz, www.cormen.cz

