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Date tehnice 
Contine (Reg.CE 648/2004): 

 

SUPER SGRASSATORE MARSIGLIA 
Degresant Universal cu parfum de Marsiglia 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

< 5% Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, EDTA si Saruri, Fosfati, Tensioactivi cationici, Tensioactivi non 
ionici, Limonene 

 

Aspect: lichid alb  

Miros: parfum Marsilia  

pH: 11,40 +/- 1,00 

Densitate relativă: 1,005 
gr/cm3  

Solubilitate în apă: da 
 
 

Detergent degresant pentru îndepărtarea murdăriei grase de pe orice suprafață lavabilă. Ideal pentru blaturi și echipamente de bucătărie. 
Excelent pe țesături cu pete de grăsime (efectuați un test de rezistență a culorii). A nu se utiliza pe policarbonati. 

 

Gata de utilizare, pulverizați puțin produs pe o cârpă sau burete sau direct pe suprafața de tratat. 

 
Controale tehnice: 
Uz industrial: 

    Fără risc în condiții normale de utilizare.  
    Luați măsurile de protecție individuală relevante. 
 

    Măsuri de protecție individuală: 
 
   a) Protecția ochilor/feței 
   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 completă de protecție a pielii. 
 
   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 buc x 750 ml 

 
2.1.1 Clasificare conform cu Regulamentul (CE) N. 1272/2008: 

 

Pictograme: 
GHS07 
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Clase de pericol și coduri de categorie: 

Eye Irrit. 2 

Coduri de indicații de pericol: 

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. 

Număr ONU: 0000 

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 
 


