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Date tehnice 
Contiene: 
> 10% < 20% 2-butossietanolo, < 5% Tensioattivi anionici 

                 PER VETRO 
Detergent specific geamuri si oglinzi 

  CARACTERISTICI PRINCIPALE

 

 
Aspect: lichid albastru 
Miros: caracteristic: pH: 7,00 +/- 1,00 
Punct inițial de fierbere și interval de fierbere: aproximativ 100 ° C  
Densitate relativă: 0,985 g / cm3 
Solubilitate în apă: da 
 

 

Detergent specific pentru curatarea sticlei, oglinzilor si cristalelor. Este o formulare care asigură rezultate de strălucire ridicată. Se evaporă 
rapid fără a lăsa urme. 

 
Gata de folosire. 
Se toarnă produsul pe suprafața de curățat și se șterge cu hârtie sau cârpă până se usucă complet. 

Contrale tehnice: 
Uz industrial: 
Nici un risc in conditii normale de utilizare.  
Adoptati masurile necesare de protectie individuala. 

 
 

Măsuri de protecție individuală: 
 
a) Protecție pentru ochi/față 
Când manipulați produsul pur, utilizați ochelari de protecție (ochelari de protecție) (EN 166). 
 
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 care protejează complet pielea. 
 
c) Protecţia căilor respiratorii 
Nu este necesar pentru utilizare normală. 
 
d) Pericole termice 
Nici un pericol de raportat 
 
Controlul expunerii mediului: 
Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

 
 

12 x 750 ml - 4 buc x 5 Kg 

 
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: 
 
Pictograme: 
GHS07 
 
Clase de pericol și coduri de categorie: 
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Iritarea pielii. 2,  Iritarea ochilor. 2 
Coduri de indicații de pericol: 
H315 - Provoacă iritarea pielii 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 
 
Dacă este adus în contact cu ochii, produsul provoacă iritații semnificative care pot dura mai mult de 24 de ore; daca 
este adusa in contact cu pielea, provoaca inflamatii considerabile cu eritem, cruste sau edem. 
 
Număr ONU: 0000 
 
Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al 
utilizării practice și, prin urmare, sunt exacte și pertinente. Întrucât condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt 
în afara controlului nostru, acestea sunt furnizate de noi fără nicio responsabilitate sau garanție, implicită sau 
explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic. 
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PER VETRO Detergent specific geamuri si oglinzi 
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