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DOMAFRESH
Alkalmazási terület:
A DOMAFRESH alkalmas a háztartásban előforduló kemény felületek (csempe, kerámia, kő, linóleum,
műanyag stb.) tisztítására, és klór tartalma miatt a WC higiénikus tisztítására, ruhaneműk, textíliák
fehérítésére.

Felhasználási javaslat:
WC-k, mosdókagylók, kádak higiénikus tisztítására, lefolyók kellemetlen szagának megszüntetésére
használja a készítményt töményen. Használat után vízzel öblítse le a felületet. Felmosáshoz és
nagyobb felületek tisztításához (padló, csempe) adagoljunk a szennyeződés mértékének megfelelően
10 liter vízhez 0,5-1 dl DOMAFRESH-t.
Linóleumok, műanyag felületek esetén a készítmény oldhatja a felület színezőanyagát, ezért a teljes
felület tisztítása előtt végezzen próbatisztítást, egy kevéssé látható kis területen.
Ruha, mop, rongy fehérítéshez, adjon 5 liter vízhez 25 ml koncentrátumot, majd áztassa be a
ruhaneműt, textíliát éjszakára, ezután öblítse ki.

Összetétel:
Nátrium hipoklorit 1-5% (aktív klór)
Alkil-dimetilaminoxid 1-5%
Nátrium-hidroxid (NaOH) 0,5-1%
Xi Irritatív

Figyelmeztetés:
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.
Amennyiben klór szabadult fel azonnal hívjon orvosi segítséget.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell
öblíteni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget. Azonnal hívjunk orvost.

Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, savaktól,
élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet!
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Kiszerelési egység:
750 ml-es PE flakon
5 l-es PE kanna

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

