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OIL OFF CREMA PENTRU INDEPARTARE PETE

indeparteaza ulei, grasimi, reziduuri grasimi arse in profunzime

OIL OFF este un produs sub forma de crema capabil sa indeparteze  de pe suprafete poroase pete de ulei, grasimi si reziduuri grasimi 
arse. Densitatea ridicata a produsului permite utilizarea acestuia si pe suprafete verticale..
Poate fi utilizat pe suprafete cum ar fi caramida, piatra, ciment,meteriale pe baza de piatra in general (chiar si lucioase) si materiale 
ceramice.

DESCRIERE

MODALITATE DE UTILIZARE
Aplicati OIL OFF pe suprafata ce trebuie curatata avand grija sa acoperiti intreaga placa. Dupa cateva ore produsul se va ingrosa pana va 
deveni o crusta ce poate fi indepartata la uscat. Dupa indepartarea crustei curatati si clatiti cu un burete umed. Daca este 
necesar repetati aplicarea. Recomandam efectuarea unei probe preliminare pentru a verifica compatibilitatea produsului cu suprafata ce 
trebuie curatata.

AVERTISMENTE
Nu aplicati niciodata produsul pe suprafete aflate sub lumina directa a soarelui, pe suprafete umede sau la temperaturi sub 10°C. Efectuati 
intotdeauna o proba pe o suprafata mica a materialului pentru a observa daca apar schimbari de culoare a materialului de trebuie curatat. 
Protejati de apa in primele 24h dupa tratament..

AVERTISMENTE 
Ingredienti conform Regulament (CE) Nr. 648/2004: hidroxid de sodiu <10%, tensioactivi anionici<5%. 
Contine: HIDROXID DE SODIU. Nu imprastiati in mediul ambient. Este recomandat ca inainte de prima utilizare sa cititi si 
fisa de securitate disponibila pe site www.federhomecare.it sau puteti cere revanzatorului local, de asemenea trebuie consultate si 
instructiounile ce apar pe ambalaj. Nu depozitati la temperaturi sub 10°C. Producatorul isi declina responsabilitatea in cazul 
utilizarii gresite a produsului. Instructiunile de utilizare sunt rezultatul numeroaselor teste de laborator si probelor tehnice 
efectuate. Cu toate acestea testele nu pot acoperi toate rezultatele neprevazute ce pot aparea in timpul utilizarii, iar indicatiile de 
folosire nu constituie o garantie formala. Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru folosirea produsului avand grija sa testeze 
caracteristicile produsului.. Este interzisa reproducerea partiala a fiselor noastre tehnice. Datele se refera la standardele in vigoare la 
momentul tiparirii 2013. Producatorul poate modifica fisa fara o notificare prealabila.

CONSUM TEORETIC
1 mp aprox. cu un recipient

MATERIALE
Poate fi utilizat pe suprafete cum ar fi caramida, marmura, granit, ciment, materiale pe baza de piatra in general (chiar si lucioase) si 
materiale ceramice.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H314 Provoaca arsuri ale pielii si grave leziuni oculare
P102 Nu lasati produsul la indemana copiilor.
P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție și protejați ochii / fața
P301+P310 IN CAZUL INGESTIEI: Contactati imediat un medic
P303+P361+P353  ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau cu părul): Îndepărtați imediat toti contaminatorii

Clatiti foarte bine pielea / faceti un dus.
P305+P351+P338  IIN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII: Clătiți bine pentru câteva minute. 

Îndepărtați lentilele de contact. Continuați să clătiți

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspect pasta
Culoare Alb
Miros caratcteristic
Greutate specifica n.d.
pH 14
Pastrare 12 luni in ambalajul original intre +10°C si +25°C




