
Zasady bezpieczeństwa:

1) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla DZIECI !!!
2) Produkt zawiera składniki mineralne, które mogą być szkodliwe dla skóry i
oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć oczy dużą ilością
wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319                           Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102                           Chronić przed dziećmi.
P280                           Stosować rękawice ochronne/odzież  
                                   ochronną/ochronę oczu.
P302+P352                 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć 
                                   dużą ilością wody.
P305+P351+P338        W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:      
                                   Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
                                   minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli  
                                   są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313                 W przypadku utrzymywania się działania  
                                   drażniącego na oczy: Zasięgnąć  
                                   porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501                           Zawartość/pojemnik usuwać do 
                                   odpowiednio oznakowanych pojemników  
                                   na odpady zgodnie z krajowymi                     
                                   przepisami.       
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Usuwa większość rodzajów zaschniętej piany PUR nawet z
delikatnych powierzchni, takich jak: ramy okienne z PVC,

aluminium, drewna; drzwi, podłogi, parapety i inne.

Clean Protect PUR mini
Preparat do czyszczenia zaschniętej pianki montażowej



Opis środków pierwszej pomocy:

W kontakcie ze skórą: narażone partie skóry płukać dokładnie
dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów.

W kontakcie z oczami: natychmiast skontaktować się z lekarzem
okulistą. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe.
Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15
min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia
rogówki. Założyć sterylny opatrunek.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta
wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.
Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w
razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić
ciepło i spokój. W przypadku utraty przytomności ułożyć
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, natychmiast
wezwać pomoc medyczną.

Środki ostrożności :

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej (rękawiczki

dołączone do zestawu). W przypadku dostania się preparatu do

oczu należy je przemyć wodą. W razie połknięcia płynu należy

zgłosić się do lekarza.
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Instrukcja obsługi:

1) Przed przystąpieniem do pracy należy pozostałości zaschniętej

pianki poliuretanowej usunąć mechanicznie  a czyszczoną

powierzchnię umyć za pomocą wody z detergentem celem

usunięcia kurzu i innych drobin mogących utrudnić działanie

preparatu lub powodować zarysowania powierzchni. Detergent

dokładnie spłukać.

2) Szmatkę nasączoną preparatem przyłożyć miejscowo do

zabrudzenia na min. 20 sekund delikatnie pocierając.

3) Po tym czasie usunąć zabrudzenie poprzez delikatne

pocieranie dołączoną do zestawu szczoteczką ruchami wzdłuż

usłojenia lub dłuższej krawędzi profilu.

4) W razie konieczności powtórzyć pkt 2 i 3 aż do zupełnego

usunięcia śladów pianki montażowej.

Składowanie oraz przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, nienasłonecznionym

miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Okres przechowywania: 18 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji podana na opakowaniu.

Skład znajduje się na pojemnikach poszczególnych preparatów. 

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !!!

Wartość VOC 25g/100m
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Vitis 
ul. Powstańców Śląskich 77
42-700 Lubliniec
tel: 34 344 69 51

Poznaj Clean Protect 

CLEAN PROTECT  
WHITE WINDOW

CLEAN PROTECT 
COLOR WINDOW 

FOLIE 
OCHRONNE

Zestaw do
czyszczenia i

pielęgnacji okien
białych

 

Zestaw do
czyszczenia i

pielęgnacji okien
kolorowych

 

Transparentna
ochrona

powierzchni przed
uszkodzeniami 

CLEAN PROTECT
FILM

Usuwanie
zapieczonej oraz
zaschniętej folii. 
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