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Ідентифікатор продукту:

GLASSOCLEAN

Застосування: 

Рідина  для  миття  вікон,  дзеркал  та  інших  скляних  поверхонь,  таких  як  скло,
кришталь,   тощо. Продукт є нейтральним до віконних рам із пластику, дерева та
металу.

Технічні дані:

Фізична форма: рідина 

Колір: безбарвний

Запах: характерний. 

Щільність при 20°C: прибл.0,991 г/мл 

Температура кипіння: не визначено. 

Температура плавлення: не визначено.

Температура спалаху: не горючий.

Розчинність у воді: повністю розчинний.

рН: приблизно 9,04

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

Упаковка: 
Безбарвна пляшка 500 мл з біло-червоним розпилювачем (тригер).

Інструкція по застосуванню: 
Дотримуючись  стандартних  запобіжних  заходів,  засіб  слід  розпилити  на
поверхню, а потім протерти сухою ганчіркою. 

Попередження та рекомендації щодо охорони здоров’я та безпеки:

 Продукт не класифікується як небезпечний відповідно до нормативних 
документів. Однак це не означає, що не може бути побічних реакцій(для людей з
підвищеною чутливістю).

 При використанні продукту слід дотримуватися основних принципів безпеки та  
охорони праці. Бережіть препарат від дітей. Не їжте, не пийте та не паліть під час
використання препарату. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки водою
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з милом. Використовуйте продукт тільки в добре провітрюваних приміщеннях. 
Не вдихайте випаровування. У разі інгаляційного впливу потерпілого слід 
винести на свіже повітря.

 Засіб не шкідливий для шкіри, але рекомендується використовувати захисні 
рукавички, щоб уникнути можливої сухості шкіри. У разі потрапляння препарату 
на шкіру промийте шкіру водою з милом. 

 Одягати окуляри під час використання препарату не потрібно. Однак слід 
уникати потрапляння  препарату в очі. У разі потрапляння препарату в очі 
промийте очі водою з відкритими повіками. Уникайте сильного струменя води 
під час полоскання - ризик механічного пошкодження рогівки.

 При проковтуванні прополощіть рот водою. У разі  тривожних симптомів 
зверніться до лікаря. Перед використанням продукту прочитайте інформацію на 
етикетці або в Інструкції по техніці безпеки.

   Увага: 
 Рекомендації та вказівки, що містяться в документі, засновані на нашому досвіді
та практиці. У зв’язку з різноманітністю матеріалів та додатків до них, а також
різноманітністю  можливих  застосувань,  які  є  поза  нашим  контролем,  ми  не
несемо відповідальності за отримані результати. У всіх випадках рекомендується
провести тестування препарату. 
Продукт  можна  безпечно  використовувати  для  очищення  поверхонь,  які
контактують  з  харчовими  продуктами,  за  умови  дотримання  інструкцій
виробника щодо полоскання та сушіння поверхні.
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