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CL 804 

 

Čisticí prostředky 
 

 

Čisticí prostředek pro vysoký lesk koupelny. 

 

POUŽITÍ:  

Prostředek CL 804 je zárukou perfektně vyleštěné koupelny! Je vhodný k mytí obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií, 
vnějších částí toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje  
znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost 

proti kyselinám.  
 
SLOŽENÍ: >30% voda, 5-15% neionogenní tenzid, <5% anionaktivní tenzid, kyselina citronová, fosfonáty, akrylátový kopolymer, Parfum,         
                Benzyl Alcohol, barvivo. 
 
ZPRACOVÁNÍ:  
Přípravek se používá koncentrovaný, nebo jen málo zředěný (v případě denního používání a malého 
znečištění). Nanáší se pomocí rozprašovače, lze aplikovat i jako pěnu. Po nanesení na stěny, umyvadla atd. 
nechat přípravek chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou setřít. Poté vždy provést důkladný oplach čistou 
vodou. Prostředek nenechat na povrchu zaschnout. 
 
UPOZORNĚNÍ:  

• Před použitím přípravku pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokynů výrobce. 

• Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, pracovat ve větraném prostoru.  

• Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí. 

• Je vhodné používat ochranné brýle nebo obličejový štít a používat ochranné rukavice. 

• Po naředění výrobku na méně než 30 % roztok, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek. 

• Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).  

• Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 

 

 

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně 

zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků.  

Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí 

vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití ústa vypláchněte vodou  

(pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Nezapíjejte vodou. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem 

s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc. 

 

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol:  Xi dráždivý 

 R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 S 23 Nevdechujte páry. 
              S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.  
 S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.    
 S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
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SKLADOVÁNÍ:  

• Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem. Nuceným nebo aktivním větráním snižovat hladinu polétavých 
prachových částic. 

• Při skladování za uvedených podmínek při teplotách +5 °C až +30 °C je skladovatelnost 36 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu. 

• Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 200000 kg. 
 

EXPEDICE:  
750 ml láhev z PE s rozprachem – 18 ks v papírovém kartonu (v kartonu je odměrný dávkovač – 1 ks); případně na paletách – 8 kartonů na vrstvě,  
4 vrstvy na paletě (celkem 576 kusů v 32 kartonech) nebo 5 l kanystr z PE materiálu. 
 

KVALITA:  

• Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.  

• Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001. 
 
DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

 

PLATNOST: Od 1. 8. 2013 

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.  


