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Застосування: Це професійний препарат для очищення натуральної та штучної шкіри.
Призначений, зокрема, для чищення шкіряних меблів та оббивки автомобілів. Завдяки
правильно  підібраним  компонентам,  він  дозволяє  глибоко  очищати  від  стійких
забруднень та відновлює природний колір та характерний для шкіри атласний блиск.
Для всіх кольорів шкіри. 

Технічні дані:

 Фізичний  стан:  рідина.  Колір:  безбарвний  або  світло-жовтий.  Запах:  характерний.
Щільність: 20°C. 1,027 g/ml. Температура кипіння: не вказано. Температура плавлення:
не вказано. Температура спалаху: негорючий. Розчинність у воді: повністю розчинний.
pH: ок. 13,30 

Термін  придатності:  до  24  місяців  із  дати  виготовлення. Зберігати  в  сухих
приміщеннях, що добре провітрюються. 

Температура зберігання та транспортування: від +5°С до +25°С. Продукт повинен
бути захищений від замерзання. 

Упаковка: Чорна пляшка 250 мл, 500 мл із червоно-білим розпилювачем.

 Спосіб застосування: 

Нанесіть препарат на поверхню, що очищується, і витріть насухо м'якою тканиною або
губкою. Очищена  поверхня не  потребує  промивання. Перед першим використанням
перевірте вплив засобу на трохи видиму область поверхні. 

Попередження та рекомендації  з  охорони праці:  При використанні  продукту  слід
дотримуватися основних принципів безпеки та гігієни. Зберігати у недоступному для
дітей місці. Продукт спричиняє серйозне пошкодження очей. Може дратувати шкіру.
При використанні  продукту  використовуйте  засоби індивідуального захисту,  такі  як
одяг та захисні рукавички, захисні окуляри та, якщо необхідно (наприклад, в умовах
недостатньої  вентиляції),  також  респіраторний  захисний  пристрій.  Використовуйте
продукт тільки в приміщеннях, що добре провітрюються. Ретельно мийте руки з милом
під час використання та одразу після роботи з продуктом. При використанні продукту
не їжте, не пийте та не куріть.
 Уникати контакту з очима та шкірою.  Не вдихати випаровування. У разі попадання в
очі  –  негайно промити водою, продовжити промивати широко відкритими повіками
протягом  15  хвилин.  Не  промивайте  очі  сильним  струменем  води  –  існує  ризик
механічного пошкодження рогівки. Зверніться до лікаря негайно. 
У  разі  вдихання  потерпілому  має  бути  надано  доступ  до  свіжого  повітря.  Якщо
постраждалий   має  проблеми  з  диханням,  кваліфікований  персонал  повинен  дати
кисень. Потрібно викликати лікаря. 
При  попаданні  на  шкіру  промити  великою  кількістю  води.  У  разі  прогресуючого
подразнення зверніться до лікаря. Випрати забруднений одяг, перш ніж надягати його
знову. 
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При ковтанні ретельно прополоскати рот водою. Не викликайте блювання.
 Ніколи не давайте нічого пити непритомній людині .  Проконсультуйтеся з лікарем.
Перед використанням прочитайте етикетку або  Інструкцію по техніці безпеки. 

Увага: 
Рекомендації та вказівки, що містяться в документі, ґрунтуються на нашому досвіді та
практиці. Через різноманітність матеріалів та підкладок, а також через безліч можливих
застосувань,  що  знаходяться  поза  нашим  контролем,  ми  не  несемо  жодної
відповідальності за отримані результати. В усіх випадках рекомендується тестування.

Strona 2 z 2

                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
                                                  LEDEROCLEAN                                   


