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Ідентифікатор продукту:

DOMOCLEAN 
Застосування:
 Професійний  препарат  для  видалення  сильних  та  стійких  забруднень  з  усіх
поверхонь, що миються. Він легко та ефективно розчиняє жирні, старі плями та
навіть кілька шарів сухого бруду  на кухні і запобігає повторному  його осіданню.
Чистить без розводів та подряпин.

Технічні дані:

 Фізична форма: рідина

 Колір: прозорий, від солом'яного до коричневого

 Запах: характерний. 

 Щільність при 20 °C: приблизно 1,047 г/мл 

 Температура кипіння: не визначено

 Температура плавлення: не визначено

 Температура спалаху: не горючий 

 Розчинність у воді: повністю розчинний

 pH: приблизно 13,88

 Зберігання:

 Термін придатності до 24 місяців з дати виробництва. Зберігати в сухих і добре 
провітрюваних приміщеннях. Температура зберігання та транспортування: від 
+5°С до +25°С. Продукт повинен бути захищений від замерзання.

 Упаковка:

 250 мл, 500 мл білий флакон з розпилювачем(тригер).

Інструкція  щодо застосування:

 Дотримуючись усіх запобіжних заходів, нанесіть препарат на забруднену 
поверхню за допомогою пульверизатора. Рівномірно розподіліть його за 
допомогою губки або тканини. Зачекайте кілька секунд. Всю поверхню 
необхідно ретельно промити водою. Повторюйте промивання водою до 
повного видалення залишків піни продукту. Після змивання витріть поверхню 
насухо. 

Попередження та рекомендації щодо охорони здоров’я та безпеки: 
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При використанні препарату дотримуйтесь основних правил по техніці безпеки.  
Бережіть препарат від дітей. 

При застосуванні використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як 
захисний одяг, рукавички та окуляри. Використовуйте препарат тільки в добре 
провітрюваних приміщеннях. Під час використання і відразу після закінчення 
роботи з препаратом  ретельно вимийте руки водою з милом. 

  Не їжте, не пийте та не паліть під час використання препарату. Не вдихайте 
випаровування. Уникайте попадання препарату в очі.  Продукт подразнює шкіру.
Спричиняє серйозні пошкодження очей. У разі пошкодження очей, зніміть 
контактні лінзи, потім промийте очі водою протягом 10 хвилин з широко 
відкритими повіками. Уникайте сильного струменя води під час промивання - 
ризик механічного пошкодження рогівки. Обов’язково проконсультуйтеся з 
лікарем. Після попадання на шкіру - зніміть забруднений одяг. Ретельно вимийте 
забруднену шкіру водою з милом. При появі будь-якого подразнення шкіри 
зверніться до лікаря. Виперіть одяг перед тим, як одягнути його знову.

 Після інгаляційного впливу потерпілого потрібно перенести на свіже повітря, 
зберігаючи спокій. При появі будь-яких тривожних симптомів зверніться до 
лікаря. При ковтанні промийте рот водою. Не викликайте блювоту. Зверніться до
лікаря. 

Перед використанням прочитайте етикетку на упаковці або  Інструкцію по 
техніці безпеки.

 Увага: Рекомендації та вказівки, що містяться в документі, є результатом нашого 
досвіду та практики. У зв’язку з різноманітністю матеріалів і підкладок, а також 
різноманітністю можливих застосувань, які є поза нашим контролем, ми не 
несемо відповідальності за отримані результати. У всіх випадках рекомендується 
провести дослід. Продукт можна безпечно використовувати для очищення 
поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, за умови дотримання 
інструкцій виробника щодо полоскання та сушіння. 
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