
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

D22 Interior Cleaner - Почистващ препарат за Интериор

D22 INTERIOR CLEANER  е отличен почистващ препарат за тапицерия, кожа, пластмаса, табло, 
винил и др. 750 мл готов за употреба. Големите разфасовки се разреждат 1:3 - 1:5. 
За екстрактори, машини за пране и торнадор до 1:25. Използвайте върху винил, каучук, 
пластмаса, дрехи, килими, подови настилки и гладка кожа. Бързо прониква, за да премахне 
замърсителите, масла, петна, минерални отлагания и упорита мръсотия. Идеален е за дома, 
автомобила, офиса и гаража. Безопасен при почти всички повърхности, които могат да се мокрят.

Винаги пробвайте върху малка незабележима площ. Ако текстилът или цвета се 
увредят НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ. Напръскайте върху желаната 
повърхност. НЕ насищайте и НЕ накисвайте тъканите. Избършете или разтъркайте 
с чиста кърпа или влажна гъба. Избършете с чиста суха кърпа, докато не стане чисто. 
При тежки замърсявания оставете известно време да подейства и разтъркайте 
повърхността ако е необходимо.

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете 
се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако 
дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

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

Температура на запалване: Неопределена 
Безцветно, кехлибарено Външен вид:
Течност
Свеж
1.07 (H2O = 1) 

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Part. No.  Size Unit/Case

PURD22-01-001            750 ml                       6
PURD22-01-002            5 L                             4
PURD22-01-003            20 L                           1
PURD22-01-004            200 L                         1
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