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FOT 80 
Υγρό καθαριστικό τζαμιών 

 
 

Περιγραφή 
 
Το FOT-80  είναι ένα υγρό καθαριστικό τζαμιών, ενισχυμένο με εξειδικευμένες επιφανειοδραστικές 
ουσίες και ειδικές αλκοόλες που προσδίδουν άμεση διάλυση των ρύπων. Στεγνώνει άμεσα, χωρίς 
ίχνη. 
 
 
Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά 
 
► Ισχυρό καθαριστικό 
► Οικονομικό στη χρήση 
► Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
► Στεγνώνει άμεσα 
► Με ευχάριστο άρωμα 

 

 
Οδηγίες χρήσης  
 
Δοσολογία-Εφαρμογή: 
Ψεκάστε την επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε όπως βιτρίνες-καθρέπτες-μελαμίνες-ανοξείδωτες, 
γυάλινες επιφάνειες κ.λ.π.. Σκουπίστε αμέσως με ένα πανί ή χαρτί που δεν αφήνει χνούδι. Επαναλάβετε 
για δύσκολες περιπτώσεις. 
 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Εμφάνιση                                        Υγρό, μπλε χρώματος, χαρακτηριστικής οσμής 
 
Τιμή pH προϊόντος                          7.0 ± 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 μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό 
και σαπούνι. Σε περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με 
ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. 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. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό και δείξτε 
την ετικέτα ή τη συσκευασία. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός:  
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Διαβάστε και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. Προσοχή στο χειρισμό - κρούση, τριβή και χτύπημα 
πρέπει ν' αποφεύγονται.  
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης: 
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω 
από φωτιά ή πυρωμένα αντικείμενα. Στους άδειους περιέκτες μπορούν να σχηματιστούν αναφλέξιμα 
μείγματα. Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές 
θερμότητας, ανάφλεξης, φλόγες και ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Αποθήκευση:  
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος. Να αποθηκεύεται σε καλά 
κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος με καλό εξαερισμό. 
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Προστατεύστε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Εξαερισμός των δοχείων.  
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 
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Εικονογράμματα κινδύνου 

   

        
           GHS02 
 
Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. 
Μην καπνίζετε. 
P233: Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
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]. 
P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 
κανονισμούς. 
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