
  1  OPIS PRODUKTU

Delikatny odplamiacz do usuwania rozpuszczalnych w wodzie plam. Nie zawiera rozpuszczalników.  Does
not degrease treated floor coverings – nie sfilcuje włókien?

  2  PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do naturalnych wykładzin dywanowych oraz dywanów z włokien naturalnych (np.. wełna,
sizal, kokos, juta). 

Prosimy  zwrócić  uwagę  na  nasze  zalecenia  techniczne  dot.  podłóg  i  budynków  na  stronie  www.dr-
schutz.com.

  3  SPOSÓB UŻYCIA

Najpierw  odsączyć  plamę  chłonną  ściereczką.  Resztę  brudu usunąć  przy  pomocy  odkurzacza.  Rozpylić
odplamiacz  Alibaba  na  chłonną  ściereczkę  (np.  z  mikrofibry)  i  dociskać  plamę  od  krawędzi  plamy
w kierunku środka. Nie trzeć i nie przemoczyć podłogi. Usunąć resztki zabrudzeń suchą częścią ściereczki.
W przypadku uporczywych plam należy powtórzyć czynność. Po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć
wilgotną  ściereczką  i  odsączyć  wodę.  Jeśli  to  konieczne,  położyć  suchą  ściereczkę  na  wyczyszczone
miejsce ,docisnąć i pozostawić na pewien czas aż do wyschnięcia. 
Uwaga:
Nie  wdychać  oparów.  Przed  użyciem  Alibaby  należy  zaaplikować  go  w  niewidocznym  miejscu,  aby
sprawdzić  odpowiedniość  materiału,  wodoodporność  i  trwałość  koloru.  Reakcje  we  włóknach  dywanu
mogą osłabić skuteczność odplamiacza Alibaba.

  4  ZUŻYCIE

Wg. potrzeb.

  5  MAGAZYNOWANIE

Odplamiacz  Alibaba  należy  magazynować  w  chłodnym  i  suchym  miejscu  w  szczelnie  zamkniętym
opakowaniu. Chronić przed mrozem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

  6  DANE TECHNICZNE

Skład:  zawiera  mniej  niż  5%  anionowych  tenzydów,  perfumy.  Zawiera  konserwanty
(METYLOCHLOROTIAZOLINON/METYLOIZOTIAZOLINON)
pH: 5,5
ADR / RID: UN1950 AEROZOLE, substancja łatwopalna
CLP: GHS07. Niebezpieczne. Działa drażniąco na oczy. 
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P101 Jeśli  konieczna jest  pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę.
P102  Chronić  przed  dziećmi.  P280  Stosować  ochronę  oczu/ochronę  twarzy.  P305  +  P351  +  P338
W  PRZYPADKU  KONTAKTU  Z  OCZAMI:  Ostrożnie  płukać  wodą  przez  kilka  minut.  Wyjąć  soczewki
kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. P337 + P313 Jeśli podrażnienie oczu się
utrzymuje  zasięgnij  porady  lekarza.  P501  Zawartość  /  pojemnik  usuwać  zgodnie  z  lokalnymi  /
regionalnymi  /  krajowymi  /  międzynarodowymi  przepisami.  Zawiera  mieszaninę:  5-chloro-2-metylo-4-
izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC no. 22-239-6] (3:1). Może powodować
reakcje alergiczne.

Nawet  w  przypadku  użycia  mocno  rozcieńczonego  produktu  należy  przestrzegać  zasad  BHP.  Trzymać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opróżnione opakowania mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw
domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

  7  UWAGI SPECJALNE

Prosimy  zwrócić  uwagę  na  nasze  zalecenia  techniczne  dot.  podłóg  i  budynków  na  stronie
www.dr-schutz.com.

  8  DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Alibaby.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Informacje  o  produkcie  w  zaktualizowanej  formie  są  dostępne  na  naszej  stronie  internetowej
www.dr-schutz.com lub na żądanie.
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Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi
ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne.  Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi
zaleceniami.
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