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Fleckenspray R
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POPIS PRODUKTU
Profesionální přípravek k odstraňování zvláště tvrdošíjných, vodou nerozpustných skvrn. Odstraňuje rychle a
důkladně lepidla, zbytky barev, lak, fixy, lak na nehty, olej, tuky, asfalt a mnohé další.
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OBLASTI POUŽITÍ
Barevně stálé textilní podlahové krytiny, čalounění a textílie.
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.
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POUŽITÍ
Na textilních podlahovinách a kobercích skvrnu krátce postříkejte produktem Fleckenspray R a odtupujte pomocí
savého hadříku, který nepouští vlákna. U čalounění a textílií nastříkejte přípravek na savý hadřík a skvrnu jím
vyčistěte tupováním. Skvrnu odstraňujte vždy bodovým odsáváním od kraje do středu. Při odstraňování žvýkaček
nebo disperzních barev skvrnu nastříkejte, nechejte asi 30 vteřin působit a opatrně odtupujte. Hrubé nečistoty
odeberte nejprve čajovou lžičkou nebo nožem a potom popřípadě odstraňování skvrny zopakujte.
Upozornění:
Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Nestříkejte na
choulostivé povrchy (např. lakované části nábytku), popř. je zakryjte.
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SPOTŘEBA
Podle použití.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
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TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: 15 % a více, ale méně než 30 % alifatické uhlovodíky (hnací plyn), n-Butylacetat, 1-Methoxy-2propanol, Ethylacetat. Obsahuje parfémy (LIMONENE, CITRAL).
pH: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel (Aerosolová formulace).
ADR/RID: UN1950 OBAL SE STLAČENÝM PLYNEM, 2, (D).
CLP: GHS02, GHS07. Nebezpečí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může
puknout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro
vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P251 Tlakový obal:
nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.
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Fleckenspray R
Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních / regionálních / národních /
mezinárodních předpisů.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje D-Limonen. Může
vyvolat alergickou reakci.
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na
www.dema-dekor.cz.
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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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