ČISTIČ KUČHYNĚ
Odmašťuje, čistí a dezinfikuje v jediném kroku.
Čistič kuchyně, je určen pro odstraňování mastnoty, olejů, tuků i biologických nečistot z obkladů, dřeva, plastových
povrchů (vhodný na všechny typy pracovních desek). Můžete použít také na vyčištění kuchyňské linky. Je vyvinut
speciálně pro použití v potravinářství. Díky unikátnímu složení vyčistíte i velmi odolné nečistoty bez nutnosti
mechanického drhnutí přičemž nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.
Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Vždy nejdříve
navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně na plochu. Necháme 5-10 minut působit. Poté setřete
nečistoty utěrkou, houbičkou. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové
úpravy.
Složení (ALORI 240): hydroxid draselný, trimethyldecyl alkohol etoxylovaný , D-glucopyranose, oligomers, C8C10 alkylglycosides (NI), Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI). Aktivní neionogenní čistící složky více než 0,1% a
méně než 1%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte dobře větraných prostorách a ve svislé poloze.
Teplota skladování +5 až +25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou
lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250ml
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ČISTIČ ODSAVAČU PAR
Rychle a bez drhnutí vyčistí usazenou mastnotu, oleje i biologické zbytky
Čistič odsavačů par je určen k odstranění extrémně odolné špíny, mastnoty a biologických nečistot z povrchu
nerezové oceli, smaltu, skla, hliníku. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu. Nedochází k mechanickému
poškození podkladu abrazí ani erozí. V jediném úkonu velmi rychle, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje
ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.
Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). Vždy nejdříve
navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně na plochu. Nechte 5-10 minut působit. Setřete houbičkou,
nebo mikrovláknovou utěrkou. Po vyčištění opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k
široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 250): hydroxid draselný, trimethyldecyl alkohol etoxylovaný, D-glucopyranose, oligomers, C8-C10
alkylglycosides (NI). Aktivní neionogenní čistící složky více než 0,5% a méně než 3%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze v chladných, suchých a dobře
větraných místnostech. Teplota skladování +5 až +25C.
VAROVÁNÍ: obsahuje hydroxid draselný. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Podejte aktivní uhlí (1-2 tablety). U osoby bez příznaků kontaktujte
toxikologické středisko k rozhodnutí o lékařském ošetření. U osoby se zdravotními potížemi zajistit rychlou
lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li podráždění nebo
dušnost zajistěte lékařské ošetření.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle ochrannou roušku.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250ml
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ČISTIČ SPORAKU A TROUBY
Bez drhnutí, rychle odstraní mastnotu i připálené zbytky jídla.
Nano čistič sporáku a trouby určen pro odstraňování mastnoty, zapečených biologických nečistot, olejů i tuků ze
smaltovaných povrchů, kovů i plastů. Bez mechanického drhnutí. Je vyvinut speciálně pro použití v potravinářství.
Díky unikátnímu složení vyčistíte i velmi odolné nečistoty bez drhnutí, přičemž nedochází k mechanickému
poškození podkladu abrazí ani erozi. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje nečistoty, čistí, obnovuje a renovuje
podklad.
Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). Vždy nejdříve
navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně na plochu. Nechte 5-10 minut působit. Poté setřete
nečistoty houbičkou. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k
široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 240): hydroxid draselný, trimethyldecyl alkohol etoxylovaný , D-glucopyranose, oligomers, C8C10 alkylglycosides (NI), Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI). Aktivní neionogenní čistící složky více než 0,1% a
méně než 1%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte dobře větraných prostorech a ve svislé poloze.
Teplota skladování +5 až +25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou
lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250ml
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Obrázek:

ČISTIČ USAZĚNIN NA NADOBI
Odstraní i velmi odolné připáleniny a mastnotu z povrchu nádobí
Čistič nádobí, je určen k odstranění extrémně odolné špíny a usazené mastnoty z vnějšího povrchu nerez oceli,
smaltu. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani
erozí. V jediném úkonu velmi rychle, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do
hloubky.
Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Vždy
nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně a celistvě na čištěnou plochu. Nechte 5-10 minut
působit. Setřete nečistoty houbičkou. Po vyčištění opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem
k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 250): hydroxid draselný, trimethyldecyl alkohol etoxylovaný, D-glucopyranose, oligomers, C8C10
alkylglycosides (NI), Aktivní neionogenní čistící složky více než 0,5% a méně než 3%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze v chladných, suchých a dobře
větraných místnostech. Teplota skladování +5 až +25C.
VAROVÁNÍ: obsahuje hydroxid draselný. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud možno podejte aktivní uhlí (1-2 tablety). U osoby bez příznaků
kontaktujte toxikologické středisko k rozhodnutí o lékařském ošetření. U osoby se zdravotními potížemi zajistit
rychlou lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li podráždění nebo
dušnost zajistěte lékařské ošetření.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250ml
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