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CARGO 2900

Opis produktu
Silnie skoncentrowany, alkaliczny środek myjący
Opis produktu
Cargo 2900 to zasadowy, niskopieniący się środek czyszczący przeznaczony do mycia samochodów osobowych oraz
ciężarowych.
Właściwości
Cargo 2900 to skuteczny produkt do usuwania owadów.
Cargo 2900 jest stosowany do bezdotykowego mycia.
Cargo 2900 może być używany z twardą wodą.
Wskazówki dotyczące stosowania
Dozowanie: 1‐3%.
Produkt należy stosować według zalecanych stężeń podanych przez producenta.
Cargo 2900 należy nakładać od dołu do góry, następnie pozostawić go na chwilę tak, aby zareagował z brudem. Następnie
należy dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Należy pamiętać, aby nie doprowadzić do wyschnięcia produktu.
Specyfikacja
Stan fizyczny Płyn
Kolor Klarowny. Bezbarwny.
pH ≈ 12 (1%)
Gęstość ok. 1,08 kg/L
Rozpuszczalność w wodzie 100%
Przechowywanie i utylizacja
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z
produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Nie przechowywać w pojemnikach z metali
ulegających korozji. Temperatura przechowywania: bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Nie używać pod bezpośrednim działaniem słońca, na powierzchniach wrażliwych na działanie środków zasadowych
ani na powierzchniach rozgrzanych. W żadnym wypadku nie dopuścić do wyschnięcia. Przechowywać z dala od dzieci.
Należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami .
W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.
W przypadku zatrucia inhalacyjnego zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pozwolić, by osoba poszkodowana
odpoczęła. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.
W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt
z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym spłukać ciepłą wodą. Zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku spożycia, przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów, ponieważ mają one skutki żrące.
Zgłosić się do szpitala.
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 25L , 210kg , 1000L
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