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FACTO HD 40 
SILNY PRZEMYSŁOWY PREPARAT ODTŁUSZCZJĄCY  

 

Opis: 

Skoncentrowany preparat przemysłowy, na bazie delaminy ( wyciągu z owoców cytrusowych), które 

wspomagają penetrację, rozpuszczanie oleju, smaru oraz brudu. 

Preparat rozcieńczać w zimnej lub ciepłej wodzie, może być stosowany do mycia: ręcznego, maszynowego, 
pozostawia świeży przyjemny zapach, produkt nisko pieniący. Preparat ulega łatwej biodegradacji z uwagi 

na kryteria OECD. 

 

Zastosowanie: 

Doskonały w usuwaniu oleju, tłuszczu, smoły, zabrudzeń przemysłowych. Można go bezpiecznie używać na 

wszystkie powierzchnie odporne na wodę, również kafelki, beton, posadzki przemysłowe, kostkę brukową, 
malowane powierzchnie, maszyny, środki transportu itp. 

 

Dozowanie:  
Rozcieńczać z zimna lub  z ciepłą wodą (30°C): 

 Lekkie zabrudzenie - od 1 : 80 do 1: 150, 

 Średnie zabrudzenia od 1 : 50 do 1 : 80, 

 Silne zabrudzenia - od 1 : 10 do 1 : 50. 

 

Ostrzeżenie: 

 
     Niebezpieczeństwo 
 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. 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 DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 

powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 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/lekarzem. Zawiera 
metakrzemian disodu; (R)-p-menta-1,8-dien. Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15 % niejonowych 

środków powierzchniowo czynnych oraz mniej niż 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych. 

Zawiera kompozycję zapachową. 

 
Pojemność- 5L, 20L 

WARTOŚĆ pH = 12,4 

PZH NR HŻ/11794/00 
OKRES PRZYDATNOŚCI - 36 miesięcy 
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP! OZNACZENIA 
DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia  

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario K9J 8N4, KANADA 


