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DOMACLEAN VÍZKŐOLDÓ KONCENTRÁTUM
Alkalmazási terület:
A DomaClean Vízkőoldó koncentrátum hatékonyan eltávolítja a vizesblokkokban keletkezett
vízkövet és szappanlerakódásokat. WC-k, zuhanyzók, úszómedencék ideális tisztítószere. Minden vizes
helyiség szaniterei, valamint műanyag felületei karcmentes tisztítására.

Felhasználási javaslat:
Makacs vízkő, mészkő lerakódás esetén a készítményt hígítatlanul vigye fel a felületre és hagyja állni
legalább 5 percig, majd tiszta vízzel öblítse le alaposan. A műveletet szükség szerint ismételje meg a
teljes vízkőmentesség eléréséig. Rendszeres használat esetén hígítva alkalmazza, ezzel pénz takarít
meg és óvja a környezetét.
Normál szennyeződés és rendszeres használat esetén 0,5-5%-os arányban kell hígítani.

Összetétel:
Foszforsav 15-20 %
Zsíralkohol-poliglikoléter <5%

Illatanyag (Hexyl Cinnamal), színezőanyag
Xi Irritatív

Figyelmeztetés:
Ne használja más vegyszerrel együtt, különösen az aktív klór tartalmú termékek kerülendők! Ne
használja mészkő, márvány és tűzzománcozott felületek tisztítására, mert maradandó károsodást
okozhat!
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.
Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell
öblíteni, és szappannal lemosni.
Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet, vagy híg
szódabikarbóna oldatot. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, lúgoktól, klórtartalmú
tisztítószerektől elkülönítve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól távol kell tárolni.
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet!
Megfelelő tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi.
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Kiszerelési egység:
750 ml-es PE flakon
1 l-es PE flakon
10 l-es PE kanna

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

