					STAIN EXIT
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ
ΛΕΚΕΔΕΣ Η ΣΤΑΜΠΕΣ

Το μοναδικό αυτό οξειδωτικό ξελεκιαστικό είναι αποτελεσματικό
στους οργανικούς λεκέδες όπως καφές, τσάι, κρασί, κ.ά. Δεν
χρειάζεστε πλέον και θερμότητα για να επιτύχετε το καλύτερο
αποτέλεσμα.
ΜΟΝΟ για επαγγελματική χρήση. Κρατήστε το μακριά από
παιδιά. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Πριν
τη χρήση, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μη εμφανές σημείο για
να ελέγξετε την αντοχή των χρωμάτων της επιφάνειας που
θα καθαρίσετε. Περιέχει μειωτικό παράγοντα που μπορεί να
αποσταθεροποιήσει τις ευαίσθητες βαφές.
Οδηγίες Εφαρμογής:
1. Απλώστε στο λεκέ από έξω προς τα μέσα.
2. Αφήστε να δράσει για 10-15 λεπτά.
3. Ξεβγάλτε καλά με extraction και νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του προϊόντος να μην υπάρχουν
στο χώρο οι κάτοικοι και κατοικίδια. Όταν το χρησιμοποιείτε
φροντίστε να αερίζεται καλά ο χώρος. Για να αποφύγετε
ερεθισμούς στο δέρμα και ολισθηρότητα, μην περπατάτε
με γυμνά πόδια στη μοκέτα που το χρησιμοποιείτε.
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου
(15-30Ο C).Φροντίστε να κρατάτε το δοχείο καλά κλεισμένο όταν
δεν το χρησιμοποιείτε. Για το προϊόν δεν υπάρχει εγγυημένη
απόδοση αν ανασυσκευάζεται, δεν αποθηκεύεται σωστά και δεν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Κίνδυνος
Προκαλεί εκτεταμένη βλάβη στο δέρμα και στα μάτια. Εύφλεκτο
υγρό. Βλαβερό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Πρόληψη: Μην εισπνέετε σκόνη ή ατμούς από το προϊόν. Πλύντε
το πρόσωπό σας, τα χέρια σας και όποια σημεία του δέρματος
έχουν έρθει σε επαφή με τη χρήση. Φορέστε προστατευτικά
γάντια/φόρμα/γυαλιά ασφαλείας/μάσκα προσώπου. Κρατήστε το
προϊόν μακριά από φλόγες και θερμές εστίες. Μην καπνίζετε.
Μέτρα Αντίδρασης
Για τα μάτια: Ξεπλύντε για αρκετή ώρα με άφθονο νερό.
Αφαιρέστε τους φακούς αν υπάρχουν. Συνεχίστε το πλύσιμο.
Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

T

Για τα μαλλιά ή το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν έρθει σε
επαφή με το προιόν. Ξεπλύντε το δέρμα η κάντε ντους. Πλύντε τα ρούχα πριν τα
ξαναφορέσετε.
Κατά την εισπνοή: Μεταφέρετε το άτομο σε ανοιχτό χώρο με φρέσκο αέρα. Καλέστε
το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το κέντρο
δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
Αν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν υποχώρησαν τα συμπτώματα, ζητήστε
ιατρική συμβουλή ή φροντίδα. Περισσότερο λεπτομερή μέτρα πρώτων βοηθειών θα
βρείτε στην ενότητα 4 του δελτίου ασφαλείας.
Σε περίπτωση φωτιάς: Χρησιμοποιείστε Πυροσβεστήρα CO2, για χημικά ή αφρού.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προιόν σε κλειδωμένο, δροσερό και καλά αεριζόμενο
σημείο.
Απόρριψη: Απορρίψτε το προϊόν και το δοχείο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
διαδικασίες ανακύκλωσης.
Περιέχει Υπεροξείδιο του υδρογόνου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : Υγρό
Άρωμα: Ήπιο
PH χρήσης : 3.0 - 4.0
Συσκευασία:
Κωδικός 		
SECS		

Δοχείο
946ml
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