
KRYTAL Na okna

Objem: 750 ml Kód výrobku: VBDOK007598

5 l VBDOK050098

Popis výrobku:

Návod k použití:

Složení:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Kapalné

pH: 7,5-8,5

Barva: Světle modrá

Vůně: Květinová, svěží

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

Pokyny pro skladování:

Balení:

750 ml – 17 kusů v kartonu, 12 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 816 kusů na paletě.

5 l - 128 ks na palatě. 

UFI kód:

Registrační číslo:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 3.5.2021

Technický list

Vytvořeno dne:

Výrobek se vyznačuje vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem.

Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování pouze na plochy, kde se má docílit požadovaný účinek. Díky svému složení má

vysoké mycí účinky. Skleněné plochy, ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným

nečistotám. Mycí síla odstraní i mušky z autoskel. Jedinečná lastnost je jednoduché leštění beze šmouh. Okna vydrží déle čisté jak po použití

saponátových čistidel. Jednoduchá aplikace, modrý odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU. Jeho složení ho předurčuje k

použití na všechny druhy materiálů.

Aplikujte přímo na znečištěné či leštěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovací částí, nechte chvíli působit, vyčistěte a vyleštěte utěrkou z

mikrovláken.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte

obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné

osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 > 30 % voda, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, PARFUM, barva a HEXYL CINNAMAL.

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.
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Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

CHRAŇTE PŘED DĚTMI!

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

Bystřice nad Pernštejnem
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