
  1  OPIS PRODUKTU

Profesjonalny  środek  na  bazie  rozpuszczalników  do  usuwania  wyjątkowo  uporczywych  plam
nierozpuszczalnych w wodzie. Usuwa szybko i skutecznie resztki kleju, farb, lakiery do paznokci itp. Produkt
skrajnie łatwopalny.

  2  PRZEZNACZENIE

Odporne na utratę koloru tekstylne wykładziny podłogowe, tapicerowane oraz tekstylia.

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

  3  SPOSÓB UŻYCIA

Ostrożnie spryskać bezpośrednio plamy na dywanach i tekstylnych wykładzinach podłogowych, ostrożnie
dociskać chłonną szmatką. Do tapicerki i tekstyliów rozpylić na chłonną ściereczkę i dociskać.  Rozpylić na
zabrudzenia z gumy do żucia i  farbę dyspersyjną, pozostawić na ok.  30 sekund, a następnie ostrożnie
docisnąć.  Usunąć  gumę  do  żucia,  na  przykład  łyżeczką  lub  tylną  krawędzią  noża.  Następnie  spryskaj
ponownie i ostrożnie usunąć pozostałości dociskając chłonną szmatką.
Uwaga:
- Przed użyciem Odplamiacza w spray’u R należy zaaplikować go w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić
odpowiedniość materiału, wodoodporność i trwałość koloru.

  4  ZUŻYCIE

Wg. potrzeb.

  5  MAGAZYNOWANIE

Odplamiacz w Spray’u R  należy  magazynować  w  chłodnym  i  suchym  miejscu  w  szczelnie  zamkniętym
opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

  6  DANE TECHNICZNE

Skład:  zawiera  perfumy,  CITRAL,  LIMONENE,  rozpuszczalniki,  propelenty,  butanol  octanu  1-methoxy-2-
propanolu, octan etylu.
ADR / RID: UN1950 AEROZOLE, substancja łatwopalna
CLP:  GHS02,  GHS07.  Niebezpieczne.  H222-H229  ekstramalnie  łatwopalny  aerozol.  Pojemnik  pod
ciśnieniem,  może  wybuchnąć  po  podgrzaniu.  H319  Działa  drażniąco  na  oczy.  H336  Może  wywoływać
uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.  P101  Jeśli  konieczna  jest  pomoc  medyczna,  należy  mieć  pod  ręką  pojemnik  z  produktem  lub
etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,

file:///C:/Users/Karol%20%C5%81api%C5%84ski/Downloads/http:%2F%2Fwww.dr-


iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie palić nawet po zużyciu. Zakaz
palenia. P211  Nie  rozpylać  nad  otwartym  ogniem  lub  innym  źródłem  zapłonu.  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. P410 + P412 Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C / 122 °F. P501 Zawartość /
pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

EUH066  Powtarzający  się  kontakt  może  powodować  wysuszanie  lub  pękanie  skóry.  EUH208  Zawiera
D-Limonen.  Może  powodować  reakcje  alergiczne.  Całkowicie  opróżnione  kanistry  można  zutylizować
w odpadach komunalnych lub przewieźć 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 Odplamiacza w spray’u R.
- 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.


	1 OPIS PRODUKTU
	2 PRZEZNACZENIE
	3 SPOSÓB UŻYCIA
	4 ZUŻYCIE
	5 MAGAZYNOWANIE
	6 DANE TECHNICZNE
	7 UWAGI SPECJALNE
	8 DODATKOWE INFORMACJE
	Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
	- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Odplamiacza w spray’u R.
	- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
	Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.
	Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH
	Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17
	65-722 Zielona Góra D-53175 Bonn
	+48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
	andrzej.zabiega@dr-schutz.eu Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
	E-Mail:export@dr-schutz.com
	www.dr-schutz.com


