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DOMA ÜVEGTISZTÍTÓ
Alkalmazási terület:
Alkalmas üveg, tükör és minden vízálló felület általános tisztítására.
Az üvegtisztításon túl ajánljuk fényes, magas fényűre csiszolt, mázas felületű kövezetek, márvány,
gránit, lakkozott parketta, laminált padló felmosásához. Az üvegtisztítás és felmosás eredménye
képen, a termék mezőgazdasági eredetű alkoholtartalmának köszönhetően a megtisztított felület
magas fényű, vízlepergető és portaszító tulajdonságú lesz.
A termékeink gyártásánál felhasznált természetes alapanyagoknak köszönhetően a koncentrátum,
valamint munkaoldata a környezetben 100%-ban lebomlik.

Felhasználási javaslat:
Üveg és felület tisztításhoz készítsünk a víz keménységének függvényében 15-20%-os oldatot az 1
literes szórófejes palackba. Alkalmi felhasználás, vagy magasabb szennyeződés esetén a terméket
akár teljes töménységben is használhatjuk. Permetezzük a felületre, majd mickroszálas ronggyal vagy
szöszmentes papírtörlővel töröljük szárazra a felületet. Lehúzó lapátos tisztításhoz is egyaránt
alkalmas megegyező koncentrációban.
Felmosáshoz 10 liter vízhez adagoljunk 2-2,5 dl koncentrátumot. Lehetőség szerint felmosáshoz
használjunk forró vizet. A felmosást követően a felületet hagyjuk megszáradni, száradást követően
csíkmentes, magas fényű, portaszító felületet kapunk.

Összetétel:
Izopropil-alkohol <10%
Nátrium-alkil-szulfát, etoxilált <0,3%
Dipropilén-glikol-monometil-éter <3%

Figyelmeztetés:
A készítmény gőzeinek nagy mennyiségben történő belélegzése bódultságot, szédülést okozhat.
Szembe jutva könnyezés, szemvörösödés előfordulhat. Bőrrel való ismételt vagy hosszan tartó
érintkezés a bőr kiszáradásához vezethet.
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött
ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan,
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad!
Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk
orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell
öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén forduljunk
szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet.
Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Tárolás:
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Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől,
gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet!
Megfelelő tárolás esetén minőségét 3 évig megőrzi.

Kiszerelési egység:
500 ml-es szórófejes PE flakon
1 l-es PE flakon
5 l-es PE kanna

Gyártja és forgalmazza:
DO-MA Bt
2083 Solymár Toldi utca 4.

