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                                                                                                                        IGOSA Sp. z o. o. 

ul. Gliwicka 3 , 40-079 Katowice 

 

Identyfikator produktu: 

GLASSOCLEAN 

Zastosowanie:  

Płyn do mycia okien i luster oraz innych powierzchni szklanych, takich jak luksfery, kryształy, 
szyby, szklenia strukturalne itp. Produkt jest obojętny dla ram okiennych z tworzyw 
sztucznych, drewna oraz metalu. 

Dane techniczne:  

Postać fizyczna: ciecz 

Kolor: bezbarwny 

Zapach: charakterystyczny.  
Gęstość w 20°C: ok. 0,991 g/ml  
Temperatura wrzenia: nie określono. 
Temperatura topnienia: nie określono. 
Temperatura zapłonu: niepalny. 
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny. 
pH: ok. 9,04 

Przechowywanie:  

Okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania i transportu: od +5°C do 
+25°C. Produkt należy chronić przed zamarzaniem.  

Opakowanie:  

Butelka bezbarwna 750 ml z atomizerem biało-czerwonym. 

Sposób użycia:  

Zachowując standardowe środki ostrożności, produkt należy rozpylić na czyszczoną 
powierzchnię, a następnie wytrzeć suchą ścierką.  

Ostrzeżenia i zalecenia BHP: 

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów. Nie znaczy to 
jednak, że nie mogą wystąpić żadne reakcje niepożądane.  
Stosując produkt należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Preparat chronić przed dziećmi. W trakcie stosowania preparatu, a także bezpośrednio po, 
nie jeść, nie pić i nie palić. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. 
Produktu należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać 
rozpylonej cieczy. W przypadku narażenia inhalacyjnego, poszkodowanego wyprowadzić na 
świeże powietrze.  
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Nie jest wymagana ochrona oczu w postaci okularów. Należy jednak unikać zanieczyszczenia 
oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami, należy wypłukać oczy wodą, przy otwartych 
powiekach. W trakcie płukania unikać silnego strumienia wody – ryzyko mechanicznego 
uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem 
okulistą.  
W przypadku połknięcia usta należy przepłukać wodą. W razie złego samopoczucia lub 
innych niepożądanych objawów należy skontaktować się z lekarzem.  
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie 
bądź w karcie charakterystyki.  

Uwaga: 

Zalecenia i wskazówki zawarte w dokumencie wynikając z naszych doświadczeń i praktyki. Ze 
względu na różnorodność materiałów i podłoży a także wielorakość możliwych zastosowań, 
które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się 
przeprowadzenie próby. 
Produkt może być bezpiecznie używany do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, 
pod warunkiem stosowania wskazówek producenta dotyczących płukania i osuszania 
powierzchni. 
 

 


