KARTA PRODUKTU

JAX 55

EXTRA POTENS

PŁYN DO USUWANIA TŁUSTEGO BRUDU
Preparat doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia. Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary, oleje, sadzę, osady z mydła oraz osady mineralne. Doskonale nadaje się do mycia maszyn oraz silników.
PRZEZNACZENIE
Do mycia:
• Posadzek przemysłowych
• Hal fabrycznych, magazynów
• Płyt chodnikowych
• Maszyn oraz silników
• Ubrań roboczych.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni rozcieńczyć koncentrat w stężeniu 1-5% (1050 ml uzupełnić wodą do 1 l). Myć ręcznie, przy użyciu
urządzeń ciśnieniowych lub maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnie mocno zaolejone i tłuste czyścić
używając roztworu o stężeniu 30-50% (300-500 ml
płynu uzupełnić wodą do 1 l). Ubrania robocze prać
ręcznie w temperaturze 40°C roztworem 0,1-1% (1-10
ml płynu uzupełnić wodą do 1 l).
CECHY PRODUKTU
• Usuwa uporczywe zabrudzenia
• Nie niszczy mytych powierzchni

POJEMNOŚCI
•1l
•5l

pH 12,0 - 13,0
ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu •
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
ochronę oczu/ochronę twarzy • P310 Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
• P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem • P305 + P351 +
P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez
uprawnioną firmę.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
• Do zastosowań profesjonalnych i domowych
• Roztwory JAX 55 muszą być całkowicie spłukane
wodą
• Stosować zgodnie z instrukcja w celu uniknięcia niepożądanych efektów
• Nie nanosić na gorące powierzchnie
• Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni
• Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
• Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
• Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy
prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).
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