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Date tenice 
Contine (Reg.CE 648/2004): < 5% Parfumuri, Tensioactivi non ionici 

Alte componente: Acid clorhidric 

        MISTER WC 
     Detergent detartrant WC 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

 

Aspect: Lichid dens albastru 
Parfum: Parfum de migdale 
pH: < 1,00 
Densitate relativa: 1,04 gr/cm3 
Idrosolubil: da 

Este un detergent specific detartrant pentru curatarea in profunzime a toaletei ce se foloseste in weekend sau periodic in urma programului 
planificat. Amestecul bogat în agenți tensioactivi pentru o curățare și o igienă completă, profundă și rapidă.  

Funcționează și sub nivelul apei. 

 
Gata de utilizare, distribuiți o cantitate mică de produs pe pereți și sub marginea toaletei, lăsați să acționeze cel puțin o jumătate de oră, 
toată noaptea pentru cele mai rezistente depuneri. A nu se utiliza împreună cu înălbitor. 

 
 
Controale tehnice: 
Uz industrial: 
Deschideti cu grija. Inchideti imediat si bine flaconul.  
Adoptati masurile necesare de protectie individuala. 

 
 

Măsuri de protecție individuală: 
 
a) Protecția ochilor/feței Purtați mască 
 
b) Protecția pielii 
 
i) Protecția mâinilor 
Când manipulați produsul pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-1 / EN374-2 / EN374-3) 
 
ii) Altele 
Când manipulați produsul pur, purtați îmbrăcăminte completă de protecție a pielii. 
 
c) Protecţia căilor respiratorii 
Folosiți protecție respiratorie adecvată (EN 14387: 2008) 
 
d) Pericole termice 
Nici un pericol de raportat 
 
Controlul expunerii mediului: 
Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

 
 

20 buc x 750 ml 

 
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: 
 
Pictograme: 
GHS05, GHS07 
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Clase de pericol și coduri de categorie  

 
 

 
Întâlnit. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Acvatic Chronic 3 
Coduri de indicații de pericol: 
H290 - Poate fi coroziv pentru metale. 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. 
H318 - Provoacă leziuni oculare grave 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 
Produsul poate fi coroziv pentru metale 
Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. 
Produsul, dacă este inhalat, provoacă iritații ale tractului respirator. 
Dacă este adus în contact cu ochii, produsul provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacificarea corneei sau 
leziuni ale irisului. 
Produsul este periculos pentru mediu deoarece este dăunător vieții acvatice cu efecte de lungă durată 
 
Număr ONU: 3264 
 
Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al 
utilizării practice si prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt 
dincolo de orice posibilitate de control, sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau 
explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic 


