Nanoslogic Jolanta Wawrze ń
Targowa 2
Sosnowiec
ZIP: 41-200
Poland
phone: (+48) 501348906
biuro@nanoslogic.p

www.nanoslogic.pl

Print date:
Data wydruku:

02.05.2016

TECHNICAL DATA SHEET
KARTA TECHNICZNA
Product name:
Nazwa produktu:

Nano Kuchnia

Product application:
Zastosowanie produktu:

Fatty dirt remover.
Środek do usuwania tłustych zabrudzeń.

Parameter:
Parametr:

Value:
Wartość:

Appereance:
Postać:

Colorless liquid
Bezbarwna ciecz

Odor:
Zapach:

Specific
Charakterystyczny

Labelling:
Oznakowanie:

Harmful if swallowed (H302); Causes
serious eye damage (H318); Causes serious
eye irritation (H319); Wear protective
gloves/protective clothing/eye
protection/face protection (P280); Store
locked up (P405); IF ON SKIN: Wash with
plenty of water/... (P302+P352); IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing
(P305+P351+P338).
Działa szkodliwie po połknięciu (H302);
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
(H318); Stosować rękawice ochronne/
odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę
twarz (P280); Przechowywać pod
zamknięciem (P405); 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).

Pictograms:
Piktogramy:

Package:
Opakowanie:

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

RID/ADR: none / brak
Transportation:
Transportowanie:

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

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

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

Purpose:
Przeznaczenie:

Innovative product for daily cleaning of
greasy kitchen surfaces.
Innowacyjny produkt do codziennego
mycia zatłuszonych powierzchni
kuchennych.

Properties:
Właściwości:

Ready to use greasy dirt remover. Product
dissolves stubborn dirt and fatty impurities,
burnt remains of food, without leaving
streaks and stains on cleaned surfaces .
Product has excellent efficiency and reach
difficult areas . Product has [leasant, fresh
scent.

Gotowy do użycia preparat do usuwania

wszelkiego typu tłustych zabrudzeń.
Rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia
olejowo-tłuszczowe, przypalone resztki
jedzenia nie pozostawiając przy tym smug i
zacieków na czyszczonych powierzchniach.
Środek jest prosty w użyciu i dociera do
trudnodostępnych miejsc. Posiada
przyjemny, świeży zapach.

Application method:
Sposób użycia:

Shake before use . The product spray
directly to the surface, wait a while and polish
with a clean cloth to dry. If necessary , repeat
the procedure.

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat
nanieść bezpośrednio na czyszczoną
powierzchnię, odczekać chwilę i
wypolerować czystą ściereczką do sucha.
W razie konieczności czynność powtórzyć.

