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Általános termékleírás: 
 
 
Professzionális folteltávolító szer szövetekhez, 

színezőanyagot (tinta, golyóstoll, filctoll) tartalmazó foltok 

eltávolítására. Hatékonyan távolítja el pl. a golyóstoll 

illetve filctoll által okozott foltokat. 

Alkalmazás:  

Azonosítsuk be a folt típusát, majd teszteljük a textil 

ellenálló képességét egy kevésbé látható helyen. A foltot 

permetezzük be a szerrel, majd a feloldott szennyeződést 

itatós papír segítségével itassuk fel, és  5-10 perc elteltével 

a textilt mossuk ki!    

 

 

 

Előnyei: 

 

 Hatékony 

foltkezelés a 

makacs foltok 

esetén 

 Egyszerű 

felhasználhatóság 

 Azonnali megoldás 

a textília 

roncsolása nélkül 
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Technikai adatok: 

Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: összetevőkre jellemző 
pH-érték:           10,8-11,2 (töményen ; 20 °C-nál) 
Sűrűség:              0,9-1,1 g / cm3 (20 ºC-nál) 
 
Összetevők: 

N-metil-2-pirollidon >30%; 2-Butoxietanol  15 -30%, Izotridekanol, etoxilált <5%, Zsíralkohol-
etoxilát C12-C16 <5%, Monoetanolamin <5%. 
 
Figyelmeztető mondtatok: 

H315 Bőrirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatokok: 

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P310   Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 
Eng.sz:  
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