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DOMACLEAN LEFOLYÓTISZTÍTÓ 
 

 

Alkalmazási terület: 

A DomaClean Lefolyótisztító hatékonyan eltávolítja a lefolyókban keletkezett dugulást. 

 

Felhasználási javaslat: 

Az elzsírosodott, vagy eltömődött lefolyóba szükség szerint öntsünk 250-500 ml lefolyótisztítót, 

majd 15-30 percig hagyjuk hatni. Ezt követően forró vízzel öblítsük le. A szennyezettség 

mértékének függvényében a művelet megismételhető a kívánt hatás eléréséig. 

 

Összetétel: 

Nátrium-hidroxid <10 % 

Káliumhidroxid <5 % 

Nátrium-hypoklorid 150g/l <5 % 

Nátrium-metaszilikát <5 % 

Nemionos tenzidek <5 % 
 

Figyelmeztetés: 

A készítmény erősen lúgos, ezért csak védőkesztyűben és védőszemüvegben lehet használni! 

Maró hatású anyag, ne használja más vegyszerrel együtt, különösen a savas termékek 

kerülendők, mert mérgező gázok szabadulnak fel! 

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. 

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. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 

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

szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell fordulni. 

Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet a sérülttel. 

Azonnal hívjunk orvost. 

 

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: 

750 ml-es PE flakon 

5 l-es PE kanna 

 

Gyártja és forgalmazza: 

DO-MA Bt. 

2083 Solymár Toldi utca 4. 


