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Distribútor pre SR:  

Eco Vita, s.r.o. 

Snežnica 251 

02332  Snežnica 

Slovenská republika 

Telefón: +421 903 776 688 

E-mail: info@capovanadrogeria.sk  

 

Výrobca: 

Vigor srl, Nettuno (RM), Taliansko 
  

VZHĽAD:  

Vzhľad: kvapalina 

farba: svetlo žltá 

vôňa: chlór 

Hustota pri 20°C: 1,8 g / ml 

pH pri 20°C: 12,00-13,00 

 

Chemické zloženie (Reg. Deterg. 648 / 2004CE): 

< 5 Chlórnan sodný, Hydroxid sodný  
 

VLASTNOSŤ: 

Tekutý čistiaci prostriedok sa používa ako DOPLNOK na  pranie bielej bielizne a na čistenie domu. 

Chlornan sodný a sóda umožňuje dôkladnú hygienu (sanáciu) podlahy, sanitárnej keramiky a 

akéhokoľvek iného umývateľného povrchu. Taktiež umožňuje sanáciu všetkých sanitárnych 

zariadení (vaňa, wc, umývadlo). 

 

SPÔSOB POUŽITIA 

PODLAHY:  

Riedený: Nalejte 150ml (1pohár) na 5l vody, aby ste bez námahy hygienicky vyčistili veľké a malé 

plochy. Nie je potrebné oplachovať vodou.   

Neriedený: Pri silnom znečistení naneste 2 poháre na 5l vody. Je potrebné opláchnuť vodou. 

TEXTIL: 

VAROVANIE:  Vždy dodržujte pokyny na pranie na štítku pre starostlivosť o odev alebo látku. 

Skontrolujte stálosť farby otestovaním na skrytej ploche látky. Nepoužívajte na vlnu, hodváb, kožu 

či kovové časti. 

V práčke: Pridajte 150 ml (1šálku) do zásobníka na bielidlo, ale nie k prášku či gélu na pranie  

V rukách: Nalejte 150ml (1šálku) do 10l vody. Nechajte pôsobiť 20 – 30 min bez pridania pracieho 

gélu. Potom pokračujte ako pri bežnom praní. 
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Predpranie: Nalejte priamo na škvrnu a nechajte pôsobiť pár minút a ihneď poriadne prepláchnite 

a pokračujte ako pri bežnom praní.  

 

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.Uchovávajte 

mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do 

životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/… PO 

ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 

vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára. 

 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:    

Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo 

používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova 

zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami 

produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, 

spôsobu skladovania a používania produktu. 

 


