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Product name:
Nazwa produktu:

Nano klima

Product application:
Zastosowanie produktu:

Cleaner for air conditioners
Płyn czyszczący do klimatyzacji

Parameter:
Parametr:

Value:
Wartość:

Appereance:
Postać:

Dark yellow liquid
Ciemnożółta ciecz

Odor:
Zapach:

Specific
Charakterystyczny

Purpose:
Przeznaczenie:

The product through a concentrated
formulation perfectly cleans air
conditioners installations from layered dirt
and dust.
Produkt dzięki skoncentrowanemu
składowi doskonale czyści instalacje
klimatyzacyjne z nawarstwionego kurzu i
brudu.

Labelling:
Oznakowanie:

Causes skin irritation (H315); Causes
serious eye irritation (H319); Avoid
breathing
dust/fume/gas/mist/vapours/spray (P261);
Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection
(P280); IF ON SKIN: Wash with plenty of
soap and water (P302+P352); IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing
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(P305+P351+P338); If skin irritation occurs:
Get medical advice/attention (P332+
P313); If eye irritation persists: Get medical
advice/attention (P337+P313); Store
locked up (P405).
Działa drażniąco na skórę (H315); Działa
drażniąco na oczy (H319); Unikać
wdychania par/ rozpylonej cieczy (P261);
Stosować rękawice ochronne/ odzież
ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
(P280); W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
(P302+P352); W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać (P305+P351+P338); W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
(P332+ P313); W przypadku utrzymywania
się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza (P337+P313); Przechowywać pod
zamknięciem (P405).

Pictograms:
Piktogramy:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L
barrel; 1000L Mauser container
Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka
200L; paletopojemnik 1000L

Package:
Opakowanie:

RID/ADR: none / brak
Transportation:
Transportowanie:

ADR code: none / brak
UN number: none / brak

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:
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Wear goggles and nitryle/latex gloves.
Wash hands thoroughly after handling.
Store in a cool dry place in original
containers, keep tighty closed.
W trakcie pracy z preparatem należy
założyć gogle oraz rękawiczki

nitrylowe/lateksowe. Dokładnie umyć ręce
po pracy z preparatem. Przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym
opakowaniu.
Expiration date:
Data ważności:

2 years
2 lata

Other information:
Inne informacje:

None
Brak

Application method:
Sposób użycia:

Spray the surface from a distance and then
wait a few seconds. Then clean the surface
with a microfiber cloth.
The product is prepared for direct using.
Należy spryskać czyszczoną powierzchnię,
nadmiar produktu rozprowadzić szmatką a
następnie odczekać kilka sekund.
Następnie należy spłukać powierzchnię
wodą i wytrzeć suchą ściereczką.
Produkt przeznaczony do użytku
profesjonalnego.
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