BEZPEČNOST DANÁ KVALITOU
Informace o produktu
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHY
Koncentrát pro denní čištění a údržbu
v oblasti kliniky a praxe
 bez obsahu mýdla
 vynikajícím způsobem vhodný pro všechny
hladké podlahy, např. dlaždice, parketové
podlahy, podlahové krytiny laminátu, PVC,
nebo linolea
 dobré vlastnosti, co se týče rozpouštění
tuků
Typ preparátu
UNIGLOVES, čisticí prostředek na podlahy, je
vhodný pro denní čištění a údržbu ve všech typech
zdravotnických zařízení. Klinicky vyzkoušený a
zajištěný
mikrobiologickými
vyšetřeními
v podmínkách praxe.
UNIGLOVES, čisticí prostředek na podlahy, má
dobré vlastnosti co se týče rozpouštění tuků, a jeho
účinky na materiál ošetřovaných ploch jsou velice
mírné a šetrné.
Oblasti použití:
UNIGLOVES, čisticí prostředek na podlahy, je
vynikající čisticí prostředek pro všechny hladké
podlahy. Protože čisticí prostředek UNIGLOVES
neobsahuje mýdlo, hodí se obzvláště dobře k péči
o podlahy, které by neměly být čištěny čisticími
prostředky obsahujícími mýdlo, např. k péči o
dlaždice, parketové podlahy, podlahové krytiny
z laminátu, PVC nebo linolea.
Použití:
UNIGLOVES, čisticí prostředek na podlahy, se
používá podle metody dvou věder. Dávkování má
být mezi 1 a 2 %.
Složení:
n-alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
alkylpolyethylenglykolether
Chemicko-fyzikální údaje:
Hodnota p-H v neředěném stavu: ca. 8,5 ± 0.5
Hustota (20 °C): 1.0 ± 0.02
Zařazení podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Nebezpečí.
H315 Způsobuje podráždění kůže.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400
P101

Velice jedovatý pro vodní organismy.
Je potřebná lékařská rada, obal nebo
etiketu s označením mějte připravené pro
konzultaci s lékařem.
P102
Nesmí se dostat do rukou dětí.
P103
Před upotřebením si přečtěte etiketu
s označením.
P280
Používat ochranné rukavice/ochranný
oděv / chránič očí / chránič obličeje.
P273
Zabránit unikání prostředku do životního
prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo
kontaktu s vlasy): Všechny znečištěné
nebo nasáklé části oblečení okamžitě
svléci. Kůži omýt / osprchovat vodou.
305+P351+P338 PŘI KONTAKTU S OČIMA: Po dobu
několika minut oči opatrně a pečlivě
vyplachovat vodou. Eventuelní kontaktní
čočky dle možnosti odstranit. Oči nadále
vyplachovat.
P309+P311 Při expozici nebo nevolnosti: Zavolat na
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO TOXICKÉ
LÁTKY nebo zatelefonovat lékaři.
P501
Likvidace obsahu nádoby podle místních
/regionálních / státních / mezinárodních
předpisů
Zvláštní pokyny:
Před použitím si vždy přečtěte informace o
přípravku a bezpečnostní list (www.unigloves.de)
Pokyny pro skladování:
Respektovat vodoprávní ustanovení. Bezpečně
zabránit proniknutí do půdy. Uchovávat
v originálních nádobách. Skladovat odděleně od
potravin, nápojů a krmiv. Chránit před mrazem.
Formy dodávání:
5-litrový kanystr z polyetylenu, číslo druhu: 902005
10-litrový kanystr z polyetylenu, číslo druhu: 902010
Pomocné prostředky pro dávkování:
Dávkovací čerpadlo pro 5- a 10-litrové kanystry
Výstupní ventil pro 5- a 10-litrové kanystry
Označení:
UN 1903
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