
  1  OPIS PRODUKTU

Impregnat  zapewniający  długotrwałą  ochronę przed zaplamieniem. Ułatwia  skraplanie  się  cieczy dzięki
czemu  staje  się  ona  łatwiejsza  do  wchłonięcia  za  pomocą  ściereczki.  Przeznaczony  do  wykładzin
dywanowych,  tapicerek  z  włókien  syntetycznych,  naturalnych  oraz  ich  mieszanek.  Produkt  skrajnie
łatwopalny. 

  2  PRZEZNACZENIE

Dywany, dywaniki, tapicerka z włókien syntetycznych (poliamid, poliakryl, poliester itp.), naturalne włókna
(wełna, sizal, bawełna itp.) i ich mieszaniny. Nadaje się również do gładkich i szorstkich skór licowych. Do
użytku w domu, a także w samochodach, łodziach, przyczepach kempingowych i meblach.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie 

www.dr-schutz.com 

  3  SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć Stop Plamom przed użyciem i spryskać równomiernie na czysty i całkowicie suchy przedmiot
z odległości ok. 25cm, aż impregnowany materiał stanie się lekko wilgotny w dotyku. W przypadku siedzeń
i  materiałów  grubo  tkanych  oraz  obszarach  narażonych  na  ekstremalne  użytkowanie  należy  produkt
zaaplikować  dwa  razy.  Efekt  zwiększa  się  poprzez  powtarzanie.  Przed  ponownym  użyciem  zaleca  się
pozostawić materiał na 4 godziny do wyschnięcia, a nawet na całą noc, jeśli jest to możliwe. 
Uwaga:
- Przed użyciem należy pianę nałożyć w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić odpowiedniość materiału,
wodoodporność  i  trwałość  koloru.  Wszelkie  wrażliwe  (np.  lakierowane)  powierzchnie  powinny  zostać
zakryte przed użyciem produktu Stop Plamom. Podczas używania i bezpośrednio po użyciu należy zapewnić
dostateczną  wentylację,  a  tam,  gdzie  jest  to  niemożliwe  zalecamy  użycie  maski  do  ochrony  dróg
oddechowych. Nie wdychać oparów. Kontakt z gorącymi cieczami, resztki środków czyszczących i zabiegi
antystatyczne oraz ekstremalne użycie mogą osłabić skuteczność produktu. Po czyszczeniu na mokro lub
zabiegach usuwania plam należy ponownie zaimpregnować materiał produktem Stop Plamom.

  4  ZUŻYCIE

1l = 25m2

  5  MAGAZYNOWANIE

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

http://www.dr-schutz.com/


  6  DANE TECHNICZNE

pH:  Nie  można  określić  poziomu  pH,  ponieważ  produkt  nie  jest  na  bazie  wody.  Kod  produktu  do
czyszczenia i pielęgnacji (Giscode): nie dotyczy.
Dane dot. składników: mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, środki wybielające na
bazie tlenu. Zawiera perfumy, LIMONENE, rozpuszczalniki, kwasy, stabilizatory. Przechowywać w suchym
i chłodnym miejscu pod zamknięciem oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowania poliolefinowe.
Dostarczać do miejsce recyklingu tylko wtedy, gdy są całkowicie czyste i puste. Chronić przed mrozem. 
ADR / RID: UN1950 Aerozole, żrące, 2.
CLP:  GHS02, GHS07, GHS08. Niebezpieczne. H222-H229 ekstramalnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod
ciśnieniem, może wybuchnąć po podgrzaniu. H315 działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na
oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H304 Połknięcie i dostanie się przez
drogi  oddechowe  może  grozić  śmiercią.  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, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie palić
nawet po zużyciu. Zakaz palenia. 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 P310 Natychmiast  skontaktować się z SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM lub lekarzem.
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.

Oznakowanie  zagrożenia  aspiracją  (Asp.  Tox.  1  H304)  nie  jest  wymagane  w  przypadku  aerozoli
i pojemników z zamkniętymi urządzeniami rozpylającymi (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, dodatek 1,
1.3.3). Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Uwaga!  Prosimy  zachować  szczególne  ostrożności!  Może  powodować  uszkodzenie  zdrowia  przez
wdychanie! Tylko do użytku na zewnątrz lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją! Tylko rozpylaj przez kilka
sekund! Tekstylia wielowarstwowe lub dywany muszą być aplikowane na zewnątrz!

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.

http://www.dr-schutz.com/


  8  DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Stop Plamom.
- 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
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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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