
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Balinantis ir kalkių nuosėdas tirpdantis rūgštinis ploviklis.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas pirties ir kitoms drėgnoms patalpoms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Nors ir rūgštinis, valo švelniai ir nesukelia korozijos. Vis dėlto naudojant didelės koncentracijos
ploviklį plytelių siūles reikia valyti atsargiai. Negalima naudoti kartu su chloro turinčiomis valymo
priemonėmis.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.5 l, 1 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba kempinė.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,03 kg/l, ISO 2811.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Komponentų maišymasKomponentų maišymas
Paruošto naudoti tirpalo pH turi būti maždaug 2.

Priklausomai nuo pirties būklės 0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens. 

Kalkių nuosėdų valymas
Naudokite 10–15 proc. tirpalą. Sunkiai pašalinamoms kalkių nuosėdoms ir purvo dėmėms valyti naudokite neskiestą ploviklį.

Pirties suolų balinimas
Atskieskite vandeniu santykiu 1:1. Leiskite tirpalui veikti paviršių maždaug 15 min. 

Pastaba! Plovikliu nuplautus pirties suolus visada nuskalaukite švariu vandeniu.

PastabaPastaba
Pastaba! Plovikliu nuplautus pirties suolus visada nuskalaukite švariu vandeniu.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius
bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: fosforo rūgštis, alkil(C 12-16 ) dimetilbenzilamonio chloridą. PAVOJINGA.PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto
talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti
apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui
naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami
skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. Sudėtyje yra <5% nejoninių
aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% kvapai ir <5% benzalkonio chlorido.
Ingredientų sąrašas: Aqua, phosphoric acid, oxalic acid, alkoholer, C12-C14, etoxilerade, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride,
ethanol, perfume, 2-propanol, nitrilotrimethylenetris(phosphonic acid), butanone, C.I. Acid Blue 182, phosphorous acid.
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