
Z

Y

X

C

B

A

0 2 9 1 5 6 1 1 0 9 1 94

Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
1109001

1 l

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

Flisan
Silný alkalický koncentrovaný čistící prostředek s příjemnou
vůní k použití proti mastnotám.

Flisan
Silný alkalický koncentrovaný čistiaci prostriedok s príjemnou vôňou
k použitiu proti mastnote.

Zvláště vhodný proti silnému znečištění organickými
nečistotami jako jsou oleje, mastnoty a saze
vysoce koncentrovaný a velmi účinný
obsahuje inhibitory na ochranu hliníku
lze jej použít na všechny alkalitě odolné materiály

Návod k použití: 
Základní čištění: podle stupně znečištění zředíme v poměru 1:3 - 1:15. Udržovací čištění:
zředíme v poměru 1:20 - 1:150. Roztok naneseme na znečištěná místa, necháme krátce
působit, případně použijeme kartáč a následně opláchneme proudem čisté vody. 
Upozornění: Před použitím na lakované plochy, pokovené materiály a eloxované plochy
přípravek nejprve vyzkoušíme na malé ploše těchto materiálů ke zjištění jejich stálosti!!!

-
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

zvlášť vhodný proti silnému znečisteniu organickými
nečistotami ako sú oleje, mastnoty a sadze
vysoko koncentrovaný a veľmi účinný
obsahuje inhibítory na ochranu hliníku
je možné použiť na všetky alkalite odolné materiály

Návod na použitie: 
Základné čistenie: podľa stupňa znečistenia zriedime v pomere 1:3 – 1:15.
Udržiavacie čistenie: zriedime v pomeru 1:20 – 1:150. Roztok nanesieme na znečistené miesta,
necháme krátko pôsobiť, prípadne použijeme kefu a následne opláchneme prúdom čistej vody.
Upozornenie: Pred použitím na lakované plochy, pokované materiály a eloxované plochy
prípravok najprv vyskúšame na malej ploche týchto materiálov kvôli zisteniu ich stálosti!!!

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyzlečte všetky
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte
uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o. 
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC 
tel: +420 244 913 177 
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

CZ: Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky
< 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 %,
amfoterní povrchově aktivní látky, < 5 %,
parfémy < 5 %, hydroxid sodný < 1 %
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 %, neiónové povrchovo aktívne látky < 5 %,
amfotérne povrchovo aktívne látky, < 5 %,
parfumy < 5 %, hydroxid sodný 5-10 %
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