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CLEVER 9
ULOTKA INFORMACYJNA

 

Płyn do mycia powierzchni zanieczyszczonych olejami, tłuszczami, pigmentami i 

smarami, w tym do powierzchni z tworzyw sztucznych. Przeznaczony do mycia 

maszynowego i ręcznego. 
 
 
Zastosowanie 

• mycie ręczne podłóg, posadzek, kafelków, 

• mycie maszynowe podłóg, posadzek, kafelków, 

• mycie powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i glazury, 

• usuwanie smarów, olejów, tłuszczy, sadzy, śladów po oponach, 

• tylko do profesjonalnego użycia. 

 
Sposób użycia: 

• Do mycia ręcznego sporządzić roztwór o stężeniu 1-3% rozpuszczając 100 do 300ml Clever 9 na 10l wody. Roztwór roboczy przygotować 

bezpośrednio przed użyciem. Temperatura roztworu roboczego  20°C – 70°C. 

• Przy myciu maszynowym stosować stężenia 0,5 - 2% rozpuszczając 50 do 200ml Clever 9 na 10l wody. 

 
Właściwości fizykochemiczne 

Ciecz klarowna, jasnobrązowa 

gęstość w temp. 20°C 1,05 – 1,08 g/cm3 

odczyn: pH koncentratu ok. 13 

1% roztworu wodnego ok. 11 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Produkt żrący, zawiera wodorotlenek potasu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W 
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

 

 

PIERWSZA POMOC 

Narażenie zdrowia drogą oddechowa jest mało prawdopodobne. W przypadku złego samopoczucia przy pracy z mieszaniną zapewnić 
dopływ świeżego powietrza. W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarskiej. W razie kontaktu ze skórą należy 
natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie przemyć ciało wodą. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy 
je natychmiast przemywać wodą przez kilka minut przy rozchylonych powiekach. Skonsultować się z okulistą. W razie połknięcia 
przepłukać usta i obficie popić wodą. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie złego samopoczucia skonsultować się lekarzem. 
Jeśli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę. 

 

 

POSTĘPOWANIE Z OPRÓŻNIONYMI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI PŁYNU 

Opróżnione pojemniki polietylenowe zamknąć szczelnie nakrętką i przekazać producentowi podczas następnej dostawy lub skontaktować 
się z producentem w sprawie odbioru próżnych pojemników. Podobnie, wszelkie nie zużyte ilości CLEVER 9 przekazać w oryginalnym 
opakowaniu producentowi. 

ALKALICZNY MYJĄCY NIEPIENIĄCY 


