
 
 

 

Výrobek:                                                                            Datum aktualizace: 19.02.2017 

 

ODMAŠŤOVAČ 
 
POPIS 
 
Složení a charakteristika výrobku: 
Alkalický čisticí prostředek určený k čištění a k odmašťování povrchů 

 
 
Barva: 
Čirá 
 
Použití:  
Odmašťovač je koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných 
povrchů a odstraňování  mastnot. Neobsahuje hydroxidy. Odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, 
podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro 
mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod. Zpracování: Před použitím se 
odmašťovač ředí vodou v poměru 1:10. Odmašťování lze provádět ručně, postřikem, namáčením, přípravek lze požít 
v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět i při teplotě zvýšené na 40-60 °C. Po 
každé operaci doporučujeme oplach vodou.  
 
Ředidlo: 
Voda 
 
Vydatnost: 
10-40 m2/500 g v jedné vrstvě 
 
Aplikace: 
štětka,máčení 
 
 
Záruční doba: 
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu. 
 
Likvidace odpadů a obalů: 
Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal 
odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k 
odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci: 

Při vdechnutí 

Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený 
nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé 
zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a 
ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. 

Při styku s kůží 

Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při 
přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Při zasažení očí 

Několik minut postižené oko opatrně vyplachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 
a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. 

Při požití 

Je-li postižený při vědomí: 
Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže 
dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. 
Je-li postižený v bezvědomí:  
Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné.  
 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 
 



 
 

 

 
Klasifikace: 
Skin Corn 1, H314 
 
 
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí    
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P303+P361+P351 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 

vodou nebo osprchujte. 
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. 
P310 Okamžitě volejte lékaře. 
P501 Odstraňte obsah/obal na sběrných místech nebezpečného odpadu. 
 
 
 
 
 
 

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při 
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci 
nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu 

povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného 
povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad 
rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


