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1. Descrierea produsului  
Un produs modern, eficient pentru îndepărtarea rapidă a stickerelor, a etichetelor adezive sau a resturilor de adeziv. Nu 
deteriorează și nu decolorează suprafețele curățate. 
 

2. Proprietăți 
Consistență:   lichid transparent, 
Culoare:  incolor, 
Miros:        înțepător, caracteristic, 
pH:   6,5 – 8,0   
 

3. Utilizare  
Conceput pentru eliminare etichetelor, stickerelor, de pe obiectele din plastic, sticlă, metal, porțelan, piatră. Elimină rapid și 
eficient adezivul etichetelor sau resturile de la banda adezivă, care după dezlipire lasă un strat de adeziv greu de îndepărtat. 
De asemenea elimină murdăria de pe tălpile de pantofi, petele de cerneală, vopseaua, uleiul, grăsimile, funinginea, urmele 
de creion de buze și urmele de gudron. Îndepărtează guma de mestecat uscată. 
 

4. Instrucțiuni de utilizare 
Instrucțiuni 
Îndepărtarea etichetelor: 
1. Rotiți corect duza de pulverizare. 
2. Pulverizați soluția pe etichetă până când aceasta este complet umedă. Îndepărtați treptat eticheta începând de la un colț 
și umezind marginile acesteia tot timpul. Așteptați aproximativ 5-10 minute. 
3. Dacă eticheta nu este îndepărtată complet, etapele de mai sus se vor repeta. 
4. Ștergeți suprafața de pe care a fost îndepărtată eticheta cu o cârpă  înmuiată  în  soluție  pentru a elimina resturile 
adezive. 
5. Spălați zona cu multă apă curată. 
 
Îndepărtarea petelor: 
1. Petele se dizolvă prin ștergerea lor cu o cârpă înmuiată în soluție. 
2. Repetați dacă este necesar. 
3. Spălați zona cu multă apă curată. 
 
Îndepărtarea gumei de mestecat: 
1. Pulverizați pe guma de mestecat și lăsați soluția să pătrundă în ea. 
2. Pulverizați pe o cârpă soluție şi frecați ferm pentru a elimina guma înmuiată. 
3. Repetați dacă este necesar. 
4. Spălați zona cu multă apă curată. 
 

Curățarea uneltelor și a obiectelor murdare 
Spălați uneltele cu apă. 
 

5. Informații suplimentare 
Perioada de valabilitate:    5 ani, 
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Cod produs:     NEN500, 
Cod de bare:     5903649059253,  
Ambalaj:     recipient HDPE cu atomizor, 
Volum net:      500 ml, 
Cantitatea în ambalajul colectiv:  10 bucăț. 
 

6. Compoziție: 
 agenți tensioactivi non-ionici mai puțin de 5%. 

 

7. Observații  
Condiții de transport și  depozitare:  
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A se 
proteja de lumina directă a soarelui. 
Alte note:  
Purtați mănuși de protecție atunci când utilizați produsul. Îndepărtați pe cât posibil etichetele din plastic sau metalizate, 
astfel încât preparatul să poată acționa asupra adezivului. În cazul suprafețelor lăcuite și lucioase, fiți deosebit de atenț i - 
produsul poate deteriora suprafața. Înainte de utilizare, efectuați un test într-un loc cu vizibilitate scăzută pentru a verifica 
efectul soluției asupra unui anumit tip de suprafață. 
 

 
Aceasta substanta indeplineste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea 
substantelor si amestecurilor, de modificarea si abrogarea Directivelor 67/548 / CEE si 1999/45 / CE si de modificarea 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, drept pentru care, s-a intocmit fisa cu datele de securitate a produsului in conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Inregistrarea, 
Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea substantelor chimice (REACH), de crearea Agentiei Europene pentru produse 
Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE si de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului si a 
Regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum si a Directivei 76/769/ Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările ulterioare. 
 


