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DOMACLEAN ECETES TISZTÍTÓ 
 
 

Alkalmazási terület: 

A DomaClean Ecetes tisztító hatékonyan eltávolítja a vizesblokkokban keletkezett vízkövet és 

szappanlerakódásokat és zsírlerakódásokat. Használat után a megtisztított felület foltmentesen szárad 
és csillog. 

Márvány, mészkő, tűzzománcozott felület tisztítására a tömény szert ne használjuk. 
 

Felhasználási javaslat: 

A szennyeződés mértékének megfelelően a DomaClean Ecetes tisztítót eredeti töménységben, vagy 
hígítás után vigyük fel a felületre. Hagyjuk rövid ideig száradni a szert. A tömény szer használatát 

mindig alapos öblítéssel fejezzük be. 
Napi takarításhoz 1-5%-os hígítás ajánlott,5 l vízhez adjunk 25-50 ml-t a palack oldalán található 

mérce segítségével. 

 

Összetétel: 

Szerves savak <5% (ecetsav, citromsav) 
Anionos tenzid <5% 
Illatanyag, színezőanyag 

 

Figyelmeztetés: 

Aktív klórtartalmú készítményekkel együtt nem használható, mert veszélyes klórgáz szabadul fel. A 
készítmény gőzeinek nagy mennyiségben történő belélegzése bódultságot, szédülést okozhat. Szembe 

jutva könnyezés, szemvörösödés előfordulhat. Bőrrel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőr 

kiszáradásához vezethet. 
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött 

ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, 
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! 

Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk 

orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 
Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal. 

Telefon: (1) 215-3733 vagy 06 (80) 201-199 
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani. 

Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell 
öblíteni, és szappannal lemosni. 

Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek 

széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén forduljunk 
szakorvoshoz. 

Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet. Rosszullét 
esetén forduljunk orvoshoz. 

 

Tárolás: 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, 

gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni. 
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet! 
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Kiszerelési egység: 

1 l-es PE flakon 

10 l-es PE kanna 
 

Gyártja és forgalmazza: 

DO-MA Bt 

2083 Solymár Toldi utca 4. 


