Uniwersalny odkamieniacz
Odkamieniacz zawiera bezpieczne dla środowiska i ulegające biodegradacji składniki, które szybko i
skutecznie radzą sobie z usuwaniem osadów wapiennych w postaci tzw. kamienia.
Regularne stosowanie odkamieniacza Laveco przedłuża czas eksploatacji sprzętu gospodarstwa
domowego oraz zmniejsza zużycie energii. Wszystkie nasze produkty są wykonane z najwyższej
jakości naturalnych surowców zapewniających bezpieczne i skuteczne eko-sprzątanie.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do czyszczenia różnego rodzaju urządzeń gospodarstwa domowego takich jak
czajnik, żelazko, pralka, zmywarka, itp.
Cechy:
•
skutecznie usuwa kamień i zapobiega korozji
•
w 100% przyjazny środowisku i biodegradowalny
•
bez konserwantów,
•
bez barwników
•
bez enzymów, substancji genetycznie zmodyfikowanych i nanocząstek
•
łatwy w użyciu
•
naturalny i skuteczny
•
wysłużą żywotność urządzeń
Sposób użycia:
Czajnik:
1. Wlej 1 porcję (125 ml) odkamieniacza do czajnika.
2. Uzupełnij wodą do objętości 1 litra.
3. Włącz czajnik.
4. Po zagotowaniu pozostaw roztwór na ok. 20 minut.
5. Opróżnij czajnik i kilkakrotnie dokładnie przepłucz wodą.
Żelazko:
1. Do chłodnego żelazka z pustym zbiornikiem wlej ostrożnie jedną porcję (125 ml) odkamieniacza i
napełnij zbiornik wodą.
2. Nagrzej żelazko zgodnie z instrukcją producenta.
3. Po nagrzaniu żelazka roztwór usuń przy pomocy funkcji pary.
4. Następnie zbiornik napełnij czystą wodą i usuń roztwór za pomocą funkcji pary.
Przy silnym zabrudzeniu wykonać ponownie cały proces. Regularnie powtarzać (1 raz w miesiącu).
Nie stosować na powierzchniach nie odpornych na kwasy: kamień wapienny, marmur itp.
Objętość netto: 500 ml
Okres ważności: 24 miesiące
Kod EAN: 5907222552087
Ingradients (INCI): water, lactic acid

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki ostrożności
Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwrot(y) wskazujący(e) rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia opinii lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronne twarzy.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

