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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

D1 Super Degreaser Мултифункционален почистващ препарат

D1 SUPER DEGREASER е отличен, концентриран, универсален почистващ препарат за 
килими, в това число мокети на автомобили, плат, винил и пластмаса. Обезмаслителят D1 
бързо почиства мазнини, масло, мръсотия, минерални отлагания, вакси, пътен филм, 
упорити петна и др. Може да се използва за предизмиване, измиване на подкалници или 
прагове на врати. Прониква бързо и дълбоко, за да извади замърсяванията.

Не нанасяйте върху горещи повърхности. Водата активира продукта. Продуктът се разрежда 
задължително и се нанася върху мокра повърхност. Не позволявайте на почистващия 
препарат да изсъхне върху повърхността. За интериор: Разредете от 1:10 до 1:30 с вода. Работете 
селективно (където има упорити петна) в интериора, след почистването на петното продължете 
остатъка от интериора с D22 или с D6. Напръскайте върху мокра повърхност. Ако е необходимо 
разтъркайте с мека четка. Изплакнете с вода. При работа с апарат за почистване с пара: 
Разредете продукта 90-120 мл. на 4 литра вода. За външна употреба: Предварително намокрете 
боядисаните повърхности с които почистващият препарат може да влезе в контакт, за да 
избегнете появата на стечки и петна. Разредете 1:5  (с пянообразувател) до 1:10 (с бутилка 
пулверизатор) с вода. При работа с бутилка пулверизатор пръскайте отдолу нагоре! Разтъркайте 
с мека до средна четка. Повторете, ако е необходимо. Изплакнете с вода.

При контакт с очи: Изплакнете с вода за 15 минути, обадете се на лекар, ако дразненето 
продължава. При вдишване: Излезте на чист въздух, повикайте лекар, ако дразненето 
продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Може да предизвика дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дихателно 
дразнене. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. Продължителният 
контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Температура на запалване: Неопределена  
ЧервенВъншен вид:
Течно
Цитрус
1.05 g/cm³, 8.75 lb/USGal (H2O = 1) 

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT,IMDGОпасни стоки:

Pure Science. Perfect Finish.

Part. No.  Size Unit/Case

PURD01-01-001  5 L                                  1
PURD01-01-002  20 L                                1
PURD01-01-003  200 L                              1

Каруош ЕООД, София 1404, ул. Околовръстен път 45, моб.: +359 889 14 10 04; +359 877 92 50 00; 
+359 887 70 47 47 e-mail: info@puris.bg,       @PURISBULGARIA; www.puris.bg 

PURIS  


