Domestos
Professional
Urinal Blocks

Opis

Domestos Professional Urinal Blocks jest preparatem w postaci kostek,
gotowym do użycia, przeznaczonym do utrzymania czystości pisuarów.
Produkt, dzięki temu, iż dostarczany jest w postaci kostek, jest łatwy i szybki
do zastosowania. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania do użycia.
Domestos Professional Urinal Blocks szybko i skutecznie czyści wnętrza
pisuarów. Po spłukaniu pozostawia świeży i przyjemny zapach.

Cechy

• skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach moczu
• efektywny i wydajny
• w pełni rozpuszczalny w wodzie
• pozostawia świeży i przyjemny zapach
• łatwe i szybkie zastosowanie
• odpowiedni do wszelkich rodzajów pisuarów
• opakowanie zbiorcze wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na
działanie wody i wilgoci

Właściwości

Postać:
stała (kostki)
Kolor:
zielony
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i
mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: wiaderko (3kg) - 150 kostek.
Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!
W pisuarze umieścić jedną kostkę Domestos Professional Urinal Blocks. Kostkę umieścić w taki sposób,
aby nie zatykała odpływu. Po rozpuszczeniu się kostki, w pisuarze umieścić kolejną.
UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu,
dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód
gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do
stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do
utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do
recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych
opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej
5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Domestos Professional Urinal Blocks
Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku
narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Podczas
pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku posypania się preparatem zdjąć natychmiast
zanieczyszczoną odzież, skórę natychmiast zmyć wodą. W razie wystąpienia podrażnienia, zapewnić pomoc lekarską.
Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą. W przypadku nieustepujących dolegliwości
zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku nieustepujących dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Domestos Professional
Urinal Blocks, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z
odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
Domestos® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie
licencji.
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