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UŽIVATELSKÝ NÁVOD / UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD / USER MANUAL

MODEL:

ULTRA CLEANER

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

chemie - prostředek na údržbu a čištění potrubí
chémia - prostriedok na údržbu a čistenie potrubí
chemistry - product on maintenance and pipe cleaning
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Prostředek na údržbu a čištění potrubí, odpadů, umyvadel, van, 
sprchových koutů a pisoárů
Přípravek ve formě bílých granulek. Při použití se granulky vysy-
pou z oblá přímo do odpadů umyvadel, van, sprchových koutů a 
pisoárů. Čistí potrubí znečištěné biologickým odpadem

Účinné látky:
hydroxid sodný
EC: 215-185-5

Návod k použití, dávkování a čas potřebný na biocidní účinek:
Nasypte přípravek v množství od 50 do 100 gramů do výtoku a 
zalijte malým množstvím horké vody, cca 100 - 200 ml. Po něko-
lika minutách, když skončí intenzivní proces rozupúšťania, zalijte 
velkým množstvím vody, cca 2 - 4 l. Dále sledujte funkčnost od-
padu. V případě potřeby postup opakujte až do úplného uvolnění 
odpadu.
Vydatnost: 500ml stačí na 5 - 10 cyklů v závislosti na stupni zne-
čištění potrubí.
Upozornění:

          

 

      Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
Uchovávejte uzamčené. Nevdechujte prach. Používejte ochran-
né rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / ochranu obličeje. 
Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace k výrobku.



První pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Odstraňte / svlékněte veškeré 
kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou / 
sprchou.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a po-
nechte jej v klidu v poloze, která mu umožní pohodlné dýchání.
PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Pokud používáte kontaktní čočky a pokud možno, odstraňte je. 
Pokračujte ve vyplachování.
Pokyny pro zneškodnění:
Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný 
odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separo-
vaného sběru. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřeném balení v suchém prostředí při 
teplotě +5 až +25 ° C

Nouzové telefonní číslo:
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, 
Praha 2, Tel.: 224  919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz
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