LH 2
ŚRODEK BAKTERIOBIOBÓJCZY I GRZYBOBÓJCZY DO CZYSZCZENIA
I SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI
OPIS WYROBU
Wysoce skoncentrowany, lekko alkaliczny preparat przeznaczonym do czyszczenia powierzchni zmywalnych taki, jak:
kafelki, wanny, ściany. Produkt może być stosowany do higienicznego czyszczenia telefonów oraz twardych, zmywalnych
powierzchni, nie rysuje powierzchni.
Efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.

SPOSÓB UŻYCIA*
Środek rozcieńczyć w stosunku 1:10 (50ml preparatu na 450ml wody). Tak sporządzonym roztworem za pomocą
ściereczki lub gąbki umyć czyszczoną powierzchnię.

DANE TECHNICZNE
Wygląd................................Klarowna, opalizująca ciecz
Zapach................................charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 200C [g/cm³].......0,99
pH koncentratu................... 8

PAKOWANIE
pojemność

ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

5L

1

90

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Chlorek didecylodimetyloamonu; N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy; Chlorowodorek polimerycznej biguanidyny.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
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.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy
z chemikaliami, stosować rękawice oraz okulary ochronne.
Po rozcieńczeniu, jako roztwór użytkowy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla
NIEBEZPIECZEŃSTWO
zdrowia. Mimo to jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania może wystąpić podrażnienie
dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej.
Pierwsza pomoc: W przypadku inhalacji produktu, natychmiast wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze; w przypadku skażenia
skóry, umyć skórę letnią wodą z dodatkiem mydła; w przypadku skażenia oczu, oczy natychmiast przez kilkanaście minut płukać wodą; w
przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. W każdej z opisanych sytuacji należy uzyskać pomoc medyczną.
Produkt należy zużyć w całości. Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu. Popłuczyny wykorzystać do
rozcieńczania produktu. W dużych jednostkach, należy opracować i zatwierdzić program postępowania.

PRZECHOWYWANIE

pH 8

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do
+25 °C, 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL
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tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl

