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1. Descrierea produsului  
Datorită unei rețete special dezvoltate, curăță perfect murdăria de pe electrocasnice. Înlătură mirosurile neplăcute, 
resturile alimentare uscate, murdăria și petele. Oferă o curățare igienică. Utilizarea constantă previne mirosurile neplăcute. 
 

2. Proprietăți 
Consistență:   lichid transparent, 
Culoare:  incolor, 
Miros:        marin, 
pH:   6,6 – 7,6   
 

3. Utilizare  
Este un produs destinat curățării suprafețelor interioare și exterioare ale frigiderelor, congelatoarelor, cuptoarelor cu 
microunde și a altor echipamente de bucătărie. 
 

4. Instrucțiuni de utilizare 
Instrucțiuni 
1. Goliți dispozitivul care trebuie curățat complet înainte de începerea lucrului. 
2. Agitați bine înainte de utilizare. Rotiți corect duza de pulverizare. 
3. Pulverizați preparatul pe suprafața ce urmează a fi curățată. Curățați cu un burete umed sau o cârpă. Clătiți cu apă. 
4. Dacă murdăria persistă, repetați procedura. 
 

Curățarea uneltelor și a obiectelor murdare 
Spălați uneltele cu apă. 
 

5. Informații suplimentare 
Perioada de valabilitate:    5 ani, 
Cod produs:     NLM500, 
Cod de bare:     5903649059116,  
Ambalaj:     recipient HDPE cu atomizor, 
Volum net:      500 ml, 
Cantitatea în ambalajul colectiv:  10 bucăț. 
 

6. Compoziție: 
 tensioactivi cationici mai puțin de 5%,  

 agenți tensioactivi anionici mai puțin de 5%,  

 parfumuri (Linalol, Salicilat de benzil),  

 conservanți (compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchil dimetil, cloruri). 
 

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. 
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Alte note:  
Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta. Înainte de utilizare, efectuați un test într-un loc 
cu vizibilitate scăzută pentru a verifica efectul soluției asupra unui anumit tip de suprafață. Urmați instrucțiunile 
producătorului pentru dispozitivul ce urmează a fi curățat. 
 
Produs tratat cu produse biocide: compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchil dimetil, cloruri. 
 

 
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. 
 


