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ANTISZTATIKUS 
HATÁSÚ!

ANTISZTATIKUS 
TULAJDONSÁGOK!

Clean it – 
Bodenreiniger / Padlótisztító
Cikksz.: 506180
Készült az Európai Közösségben ·      1000 ml

RURendszerhez illő padlótisztító 
Eltávolítja még az olyan makacs piszkot is, mint a zsír, cipőnyom 
és még sok egyéb. Ezt a rendszerhez illő padlótisztítót kimondottan 
az EGGER padlók rendszeres tisztításának céljára fejlesztettük 
ki. Használati utasítás: Normál tisztításnál egy vödör (5 liternyi) 
vízbe öntsön bele kb. 50 ml-nyi (1 3/4 fl. oz.) Clean it oldatot, 
és a belemártott nedves ruhával törölje le a felületet. Mindig 
tiszta, jól kifacsart kendővel dolgozzon. Vigyázat! Soha nem 
szabad az EGGER padlót huzamosabb ideig nyirkos vagy nedves 
állapotban hagyni, mivel a széleken vizet szívhat magába és 
(a duzzadás miatt) deformálódhat. Ezért célszerű jól kifacsart 
kendővel végezni a feltörlést, vigyázva, hogy ne fröcskölje össze 
a padlót. Jellemzők: Enyhe hatású, természetes tisztítószer/
foszfát nélkül/nem képez lerakódásokat, /megszáradás 
után csíkozás mentes ragyogást kölcsönöz a felületnek.

Figyelmeztetés: H319-Súlyos szemirritációt okoz. 
H412-Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károso-
dást okozhat. P101-Orvosi tanácsadás esetén tartsa 
kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102-Gy-
ermekektől elzárva tartandó. P280-Szemvédő/

arcvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338-SZEMBE KERÜ-
LÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott 
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
Az öblítés folytatása. P337 + P313-Ha a szemirritáció nem múlik 
el: Orvosi ellátást kell kérni. P501-A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként. EUH208-A következőket tartalmazza: 5-Kloro-2-
metil-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] és 2- metil-2H-izo-
tiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót válthat ki.

Összetevők: Az (EU) 648/2004 sz-ú szabályzata szerint 
5 %-nál kevesebb kationos felületaktív anyagok / nemionos 
felületaktív anyagok. Illatanyagok: AMYL KINNAMAL 
METILKLOROISOTHIAZOLINON / METILILOTOTIAZOLINON Ha az 
irritáció továbbra is fennáll: orvosi ellátást kell kérni. 03
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