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DOMA IPARI PADOZATTISZTÍTÓ 
 

 

Alkalmazási terület: 

A DOMA Ipari padozattisztító széles körben alkalmazható, erős zsíroldó hatású speciális 

tisztítószer. Gépi és kézi felmosáshoz, erősen szennyezett, durván koszolódott, olajos ipari 

felületekre ajánljuk. Használhatja kezelt és kezeletlen padlózatok, pl.: beton, műgyanta, kövezetek 

tisztítására. Gépek, alkatrészek, tisztítására, olajos szennyeződések eltávolítására is alkalmas. 

Korrózió gátló anyagot tartalmaz. 

 

Felhasználási javaslat: 

10 liter vízhez erősen szennyezett felület esetén 2-3 dl szert kell adagolni, míg napi rendszeres 

takarításkor 0,5-1 dl adagolás is elégséges. Makacs szennyeződések, olajfoltok estén kis 

mennyiségű szert öntsön teljes töménységben közvetlenül a foltra. 

 

Összetétel: 

Nemionos tenzidek 10-15 %, 

Butilglikol <10 %, 

Kálium-hidroxid <5 %, 

Foszfonát <2%, 

Illatanyag. 

 

Figyelmeztetés: 

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése/általános tudnivalók: a sérültet távolítsuk el a 

veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot, lábbelit azonnal le kell venni! 

Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani 

nem szabad! Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek 

kialakulását és súlyosságát. 

 

Belélegzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. Ha légzési nehézség 

lép fel, alkalmazzuk légzéstámogatást, és azonnal hívjunk orvost. 

Ha szembe kerül: azonnal, alapos, legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a 

szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha lehetséges a 

kontaktlencséket távolítsuk el! Steril gézkötés felhelyezése után a sérültet szakorvoshoz kell 

kísérni. 

Lenyelés esetén: a szájüreget ki kell öblíteni. TILOS HÁNYTATNI az újra felmaródás veszélye miatt. 

Itassunk a sérülttel vizet. Azonnal forduljunk orvoshoz! 

Bőrre kerülés esetén: a szennyezett ruházat eltávolítása után öblítse le a bőrt bő folyóvízzel! 

Súlyos vagy kiterjedt marás esetén forduljon orvoshoz. 

 

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: mar, irritációt okoz, a tünetek 

késleltetetten jelentkezhetnek és súlyosbodhatnak is! 
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A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: ha mérgezési tünetek 

jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a 

termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. 

 

Tárolás: 

Hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, 

élelmiszerektől, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve, savaktól távol kell tárolni. Gyermekek 

számára hozzáférhetetlen helyen, elzárva tartandó! 
 

Kiszerelési egység: 

5 l-es PE kanna 

10 l-es PE kanna 

 

Forgalomba hozatali információ: 

OKBI bejelentés száma: 6075/2015 

 

Gyártja és forgalmazza: 
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2083 Solymár Toldi utca 4. 


