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DALCO DISCALER 
Ειδικό-Ήπιο καθαριστικό αλάτων γενικής χρήσης 
 
 
Περιγραφή 
 
Το DALCO DISCALER είναι ένα ήπιο καθαριστικό αλάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
σημείο του μπάνιου, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό αλάτων από οποιαδήποτε λεία επιφάνεια. 
 

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά 
 
► Όξινο καθαριστικό 
► Οικονομικό στη χρήση 
► Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
► Με ευχάριστο άρωμα 
► Δουλεύει άριστα ακόμη και όταν διαλύεται στο νερό 

 
 
Οδηγίες χρήσης  
 
Για καθημερινή χρήση: Αραιώστε 100ml του προϊόντος DALCO DISCALER σε 10lt (νερό 1%). Στη 
συνέχεια απλώστε το διάλυμα στην προς καθαρισμό επιφάνεια με ένα σφουγγάρι. Αφήστε να δράσει για 5 
λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάλετε με πόσιμο νερό. 
 
Για επίμονους ρύπους: Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο στην προς καθαρισμό επιφάνεια. Αφήστε το 
να δράσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάλετε με πόσιμο νερό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην χρησιμοποιείτε με καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν χλώριο. Να ακολουθείτε 
πάντα τους χρόνους δράσης που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσεως. 
 
 

Τεχνικές πληροφορίες 
 
Εμφάνιση:                                        Υγρό, κόκκινου χρώματος με χαρακτηριστικό άρωμα 
 
Τιμή pH προϊόντος                            pΗ αδιάλυτου προϊόντος  στους 20οC:   1.7 ± 0.5                       
 

 
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
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Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Να μεταφέρετε 
τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Ο μολυσμένος 
ρουχισμός πρέπει να πλένεται καλά και να στεγνώνεται καλά πριν επαναχρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση 
συνεχιζόμενου ερεθισμού, επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ 
τα πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός. 
Προσοχή κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής 
του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως 
το γιατρό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή 
πλάγια θέση. Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, αφήστε τον να ξεκουραστεί. Σε περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Εγκαύματα 
Κίνδυνοι 
Κίνδυνος σοβαρής οφθαλμικής βλάβης 
Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικούς ερεθισμούς, ναυτία, εμετό και διάρροια. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός: Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Διαλύστε 
πάντα το προϊόν προσθέτοντάς το σε νερό. Όχι αντίστροφα. 
 
Αποθήκευση:  
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε 
δροσερό και ξηρό μέρος. 
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. 
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος. Δεν αποθηκεύεται με αλκάλια. 
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο. Να 
διατηρείται κλειδωμένο ή σε μέρος προσιτό μόνον για ειδήμονες ή εντολοδόχους αυτών. 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 
 

 
 

      
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 213 Τ.Κ. 13677 ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 2460401 – 210 2460609 FAX: 210 2466100 

E-mail: info@dalcochem.gr – www.dalcochem.gr 

 

mailto:info@dalcochem.gr


 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

 
 
Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 
      GHS05 
 
Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα 
μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 
κανονισμούς. 
 
Συμπληρωματικές δηλώσεις 
 
EUH208: Περιέχει 3-μέθυλο-4(2,6,6-τριμέθυλο-2-κυκλοεξέν-1-ύλο)βουτεν-3-όνη-2. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 
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