Profesionální čisticí prostředky

IMPET PLUS NMS605
přípravek na důkladné mytí silného
průmyslového znečištění

POPIS VÝROBKU:
IMPET PLUS NMS605 je koncentrovaný vysoce
alkalický prostředek s aktivními rozpouštědly
nečistot. Zvláště ho doporučujeme do garáží,
výrobních hal a jiných průmyslových objektů.
Odstraňuje zaschlé nečistoty, zbytky olejů,
maziv a staré, vícevrstvé povlaky špíny a sazí.
Je vhodný i pro použití ve vysokotlakých
zařízeních, na čištění kamenných fasád,
podzemních průchodů, tunelů a stanic metra.
Přípravek nelze používat na dřevěné povrchy,
lamináty a koberce.
OBLAST POUŽITÍ:
Prostředek IMPET PLUS NMS605 firmy
VOIGT/MERIDA se používá mimo jiné na:
- důkladné čištění podlah a podlahových krytin
- mytí silně zašpiněných povrchů
- odstraňování tukových a olejových nečistot
- čištění továrních hal
SLOŽENÍ:
Hydroxid draselný, 5-15 % aniontových
povrchově činných látek, <5 % neiontových
povrchově činných látek, <5 % EDTA a jeho soli,
alkoholy, amoniak a barvící substance.
pH koncentrátu:
pH roztoku:

OBLAST ČISTĚNÍ

STROJOVÉ
ČIŠTĚNÍ

RUČNÍ
ČIŠTĚNÍ

Mytí povrchů

0,5 %

1%

Důkladné čištění
povrchů

1÷5 %

Výrobce: PPUH VOIGT Sp. z o.o.
Distributor: MERIDA Hradec Králové s.r.o., tel.: 495 545 924, e-mail: office@meridahk.cz, www.merida.cz
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ZPŮSOB POUŽITÍ:
Zkontrolujte stálobarevnost povrchu. V závislosti
na stupni znečištění povrchu použijte roztok
o koncentraci od 1 do 5 % (od 100 do 500 ml
přípravku na 10 I vody). Při menším znečištění a
při použití čisticích strojů nebo tlakových zařízení
stačí použít roztok o koncentraci od 0,5 do 1 %
(od 50 do 100 ml přípravku na 10 I vody). Po
vyčištění důkladně opláchněte vodou.

BALENÍ:
Kanystr 10 l
EKOLOGIE:
Povrchově aktivní sloučeniny obsažené
v prostředku jsou biologicky odbouratelné
a v souladu s Nařízením (ES) č. 648/2004
Evropského parlamentu a Rady ze dne
31. března 2004 o detergentech.
Prostředek neobsahuje fosfáty.
VÝROBEK MÁ ATEST PZH.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou / osprchujte.
P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste
postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej
v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P321 – Odborné ošetření (ukázat bezpečnostní
list nebo informace na tomto štítku).
P405 – Skladujte uzamčené.
U povrchů z hliníku vždy zjistěte jejich odolnost.
Doporučení ohledně bezpečné likvidace odpadů:
menší množství produktu je možné vyhodit do
komunálního odpadu nebo silně zředěné vylít do
kanalizace. Dodržujte místní předpisy týkající se
odpadních vod. Jednotkové balení vypláchněte
vodou a zacházejte s ním jako s komunálním
odpadem.
PROSTŘEDEK JE URČEN POUZE PRO
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Výrobce nenese
žádnou odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku použití prostředku, které neodpovídá
jeho určení.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby. Datum
a výrobní číslo jsou uvedeny na obalu.

TABULKA ŘEDĚNÍ:
Množství
roztoku /
ředění

0,5 %

1%

3%

5%

10 %

0,5 l

2,5 ml

5 ml

15 ml

25 ml

50 ml

5l

25 ml

50 ml

150 ml

250 ml

500 ml

10 l

50 ml

100 ml

300 ml

500 ml

1 000 ml

Nebezpečí

Firma přátelská
k životnímu
prostředí

V případě pochybností týkajících se používání
výrobku a za účelem získání dalších podrobných
informací (ve specifikaci neuvedených) týkajících se
prostředku IMPET PLUS je třeba se obrátit na firmu
MERIDA.

Výrobce: PPUH VOIGT Sp. z o.o.
Distributor: MERIDA Hradec Králové s.r.o., tel.: 495 545 924, e-mail: office@meridahk.cz, www.merida.cz

