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DOMA HIDEG ZSÍROLDÓ 
 

 

Alkalmazási terület: 

Hatékonyan tisztítja és távolítja el a zsíros, kormos felületekről a szennyeződést. Használható 

padozatok, csempék, linóleum, kövezetek tisztítására. Alkalmas konyhai, vendéglátó- és sütőipari 

eszközök, berendezések, sütők, szagelszívók hatékony tisztítására. Hideg és meleg zsíroldásra 

egyaránt ajánljuk! 
 

Felhasználási javaslat: 

A szer erősen lúgos, ezért csak védőszemüvegben és lúgálló védőkesztyűben lehet használni. A 

szennyeződés mértékének függvényében kell a szert hígítani Igény szerint nagyobb koncentrációt 

kell alkalmazni, ha a szennyeződés mértéke nagyobb. Szórófejes palackba töltve, rendszeres 

használatnál 50%-os hígításban, alkalmi használatnál töményen vigye fel a tisztítandó felületre. 

Konyhai eszközök, berendezések zsírtalanítását követően a tisztított felületet bő vízzel töröljük át, 

és távolítsuk el az alkalmazott vegyszert. 

 

Összetétel: 

Kálium-hidroxid <10%, 

Nátrium-hidroxid <5%, 

Nemionos tenzidek <5%, 

Nátrium-metaszilikát <2%, 

Butilglikol <2%, 

Etildiglikol <2%, 

korrózió gátló. 

 

Figyelmeztetés: 

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. Az 

elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és 

súlyosságát. 

Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. 

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

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 vízzel ki kell öblíteni. TILOS HÁNYTATNI az újrafelmaródás veszélye 

miatt. Itassunk a sérülttel vizet, ha eszméleténél van. Azonnal forduljunk orvoshoz! 

Bőrre kerülés esetén: a szennyezett ruházat eltávolítása után alaposan mossa le a bőrt bő 

folyóvízzel! Kiterjedt sérülés esetén forduljon orvoshoz. 
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Tárolás: 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, de fagymentes, jól szellőző helyen, sugárzó 

hőtől, gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve 

kell tárolni. 

A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet! 

Megfelelő tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi. 

 

Kiszerelési egység: 

500 ml-es PE flakon szórófejjel 

 

Gyártja és forgalmazza: 
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