PLASTER 4C

LIST

TEKUTÁ NÁPLAST

PLASTER 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
prostředek pro ochranu poraněné kůže
před extrémními vlivy prostředí
vhodný pro zastavení krvácení a ulevuje od
bolesti
je neviditelný a voděodolný
certiﬁkace v souladu s požadavky Směrnice
Rady 93/42/CEE, příloha V

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

PLASTER 4C je vhodný v případě povrchových zranění a to zejména s obtížnou lokalizací v oblasti kloubů a míst, kde klasická
náplast špatně drží.

PLASTER 4C je dodáván v balení 30 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

Skupenství (při 20 °C): kapalina, aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristická, sladká
Hustota: 0,83 g/cm3
Obsah organických těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím důkladně protřepejte. Poranění musí být čisté,
vydezinﬁkované a suché. Aplikujte na poraněné místo ze vzdálenosti 5 - 10 cm. PLASTER 4C rychle zaschne a poskytne neviditelnou ochranu.

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve
svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.
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