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Stahlclin
Čistící přípravek na nerezové plochy

Stahlclin
Čistiaci prípravok na nerezové plochy
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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
1023001

1 l

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

Čistí nerez, chromové armatury a jiné
Propůjčuje plochám krásný lesk

Návod k použití:
Čištěné plochy navlhčíme, postříkáme přípravkem, rozetřeme vlhkým hadrem a necháme 
krátce působit. V případě potřeby přečistíme houbičkou. Následně důkladně opláchneme vodou 
a přeleštíme do sucha.
Pro armatury, nerezové záslepky, chromové části atd. nastříkáme přípravek na vlhký hadr a tím 
přetřeme plochy. Následně omyjeme vlhkým hadrem a do sucha vytřeme. Pozor! Nepoužívat 
na zinek, cín, hliník a jiné citlivé materiály!
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci!
Udržujte produkt mimo dosah dětí, stojící v uzavřeném originálním obalu. Udržujte v chladu a 
chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě!

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská 
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře 
větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s 
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

čistí nerez, chrómové armatúry a iné
dodá plochám krásny lesk

Návod na použitie:
Čistené plochy navlhčíme, postriekame prípravkom, rozotrieme vlhkou handrou a necháme 
krátko pôsobiť. V prípade potreby prečistíme špongiou. Následne dôkladne opláchneme vodou 
a vyleštíme do sucha.
Pre armatúry, nerezové záslepky, chrómové časti atd. Nastriekame prípravok na vlhkú handru a 
tým pretrieme plochy. Následne umyjeme vlhkou handrou a do sucha vytrieme. Pozor!
Nepoužívať na zinok, cín, hliník a iné citlivé materiály!
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!
Dodržujte bezpečnostné pokyny a zásady ochrany zdravia pri práci!
Produkt uchovávajte mimo dosah detí, uchovávajte v uzavretých originálnych obaloch, chráňte 
pred priamym slnečným žiarením pri skladovaní a preprave.

H226 Horľavá kvapalina a pary. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, 
iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/
ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte 
všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite 
obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o. 
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC 
tel: +420 244 913 177 
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

CZ: Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky
< 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 %,
parfémy < 5 %, Kyselina fosforečná < 20 %
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 %, neiónové povrchovo aktívne látky < 5 %,
parfumy < 5 %, kyselina fosforečná < 20 %
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