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Distribútor pre SR:  
AB METAL, s. r. o. 

Dr. K. Kmeťku 80/28 

01301 Teplička nad Váhom 

Telefón:0903 776 688 

E-mail: skrivankova@deliziasr.sk  

 

Výrobca Taliansko :   

CLEM DETERGENTI S.R.L., Via Corcioni, 7, Ottaviano (NA), commerciale@deliziadetersivi.it 

 

Charakteristika: 

Čistiaci gél na prádlo, ktorý odstraňuje škvrny a hygienicky odstráni všetky pachy. Používa sa ako doplnok ku praniu 

bielizne a rešpektuje všetky druhy tkanín. 

 

Oblasti použitia: 

Je vhodný na ručné pranie a pranie v práčke. 

 

Varovanie: Vždy dodržujte pokyny na pranie na štítku pre starostlivosť o odev alebo látku. Skontrolujte stálosť farby 
otestovaním na skrytej ploche látky. Opláchnite a nechajte uschnúť. Nepoužívajte na vlnu, hodváb či kožu.  
 

Použitie: 

V práčke: pri normálnom zašpinení pridajte 100 ml k normálnemu prášku alebo praciemu gélu.  

V rukách: pri normálnom zašpinení pridajte 100 ml k normálnemu prášku alebo praciemu gélu. Nechajte pôsobiť vo 

vode na 1 hodinu a pokračujte ako pri bežnom ručnom praní. 

 

Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa  vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004. 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia: 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom. PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
 

Vlastnosti chemicko fyzické: 

Fyzický stav:                   tekutý priehľadný gél 

Farba:     modrá 

Vôňa:     voňavá 

Hustota pri 20 ° C:                                             1.05 ± 0.05 g/ml 

pH:                                        < 3 

Rozsah bod varu:                    > 100°C 

 

BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136) 

 
Prísady v súlade s nariadením (ES) NR. 648/2004 

<5%  aniónovo povrchovo aktívne látky,  

neiónové povrchovo aktívne látky,  bielenie založené na báze kyslíka. 
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Zmes METHYLCLOROISOTIAZOLINONE a METHYLISOTIAZOLINONE 

 

DETEKCIA alergénnych látok 

AMYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOLS, alpha-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, 

LINAOOL 

 

Doplnkové informácie:  Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou 

alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova zmysle. 

Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. 

 


