
 

JosS d.o.o., Sokolska ulica 45, 2000 MARIBOR 

Tel.: 02/421 57 20, fax: 02/421 57 21, GSM: 041/705 509, e-pošta: joss@joss.si, spletna stran: www.joss.si  

 

 

FR-D50 / Čistilo za površine 
 

Opis produkta: 

 Jedko čistilo za nerjaveče jeklene površine, na osnovi kisline 

 Čistilo odstrani nečistoče in korozijo 

 Efekt: osvetli nerjaveče jeklene površine 

 

Postopek in doziranje: 

Nanos lahko poteka s špricanjem, potapljanjem ali čopičem. Glede 

na intenzivnost in tip površinskih nečistoč: olje, maščoba, emulzij za 

vrtanje, ostanki obdelave, sledovi stopinj ali plast rje, priporočamo 

učinkovalni čas do 20 min.  

1 kg je dovolj za približno 8 m² 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje:   tekoč 

Barva:     zelena 

Vonj:     rahlo oster 

pH-vrednost:    <1 

Vrelišče / območje vrelišča:   ~ 100 °C 

Topnost v / se meša z vodo:  se popolnoma meša 
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Razvrstitev v skladu z uredbo (EC) Št. 1272/2008 

Produkt je klasificiran in etiketiran v skladu z uredbo CLP. 

Piktogram o nevarnosti: GHS05      

Opozorilna beseda:  Nevarno 

Nevarne snovi za etiketo: dušikova kislina; fosforjeva kislina;  

          C10 maščobni alkohol etoksilat 

 

Stavki za nevarnost 

/H290; H314/ 

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

 

Stavki o previdnosti 

/P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310/ 

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno 

obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S 

KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI 

STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to 

lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 

zdravnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upoštevajte: 

Vse informacije so neobvezujoče. Pred uporabo je potrebno preveriti ustreznost produkta. Pridržana pravica do 

tehničnih sprememb. Upoštevati se mora primerna odstranitev odpadne vode in ostankov produkta. Ne 

uporabljajte ali skladiščite product pri visokih temperaturah. Prosim upoštevajte GHS stavke o nevarnosti na 

embalaži in varnostnih listih. 

 

Navedba o primernosti proizvoda in s tem povezana pojasnila so navedena na podlagi naših izkušenj, niso priporočila in niso 

pravno zavezujoča. Prosimo, da pred uporabo izdelek preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si pravico do 

tehničnih sprememb. 

 


