KARTA TECHNICZNA
PRODUKT DLA DOMU
MEGLIO ODTŁUSZCZACZ + WYBIELACZ W PIANCE 750ml
(MEGLIO MOUSSE SGRASSATORE CON CANDEGGINA 750ml)

IDENTYFIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE W 20°C

MEGLIO ODTŁUSZCZACZ+WYBIELACZ W PIANCE
Kod formuły: 16134562
Kod formuły: 17058568
Wersja: 1
Data: 05.10.2016
SKŁAD CHEMICZNY
MATERIAŁ AKTYWNY (%)

3,25

Środki powierzchniowo-czynne
(łącznie)

1,65

anionowe środki
powierzchniowo-czynne
niejonowe środki
powierzchniowo-czynne

pH w temperaturze 20°C

>11,5

% aktywnego chloru (po
wyprodukowaniu)

1,1 ± 0,3

Uwaga:
Zawartość aktywnego chloru może zmniejszyć się
w funkcji czasu. Można spodziewać się zmniejszenia o 50% w stosunku do wartości wyjściowej po 1
roku od daty produkcji.
SKŁAD CHEMICZNY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
648/2004 / WE

1,10

niejonowe środki
powierzchniowo-czynne
anionowe środki powierzchniowoczynne

0,50

fosfoniany
związki wybielające na bazie
chloru

Mniej od 5%:

1,3

1,1

Alkalia
wodorotlenek sodu

1,036 ± 0,010

0,35

Związki wybielające na bazie chloru
chloran(I) sodu – procent chloru
aktywnego

gęstość (g/ml)

0,5

Inne składniki:

kompozycje zapachowe

ALERGIZUJACE SUBSTANCJE ZAPACHOWE

DODATKI
związki wybielające na bazie chloru
fosfoniany
kompozycje zapachowe
krzemian sodu
woda

obecne
obecne
obecne
obecna
do 100%

Brak
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008
(CLP)

ZALECENIA

CHARAKTERYSTYKA ORGANOLEPTYCZNA
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wygląd:

jasna ciecz

Kolor:

jasno-żółta

ZAGROŻENIA:

Zapach:

Lawendowo-chlorowy

Zawiera: chloran(I) sodu, wodorotlenek sodu.
Może powodować korozje metali.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
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Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę
Przechowywać
wyłącznie
w
oryginalnym
pojemniku.
Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym miejscu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: Umyć dużą
ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
mu warunki do swobodnego oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.
Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom
materialnym.
Zawartość/Pojemnik
usuwać
zgodnie
z
obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi
usuwania odpadów z gospodarstwa domowego.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami.
Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

DOKUMENT POUFNY
Ta karta i zawarte w niej informacje są wyłączną własnością firmy WOMAX i nie mogą być ujawniane osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody.

