Ficha Técnica

LUBACIN WCQ
Desodorizante para W.C. Químico

CARATERÍSTICAS
É um limpador desodorizante com formulação específica para os W. C. químicos de aviões, autocarros,
comboios, caravanas, etc. Mantém o depósito de esgoto limpo de resíduos, evita a formação de gases,
reduz e disfarça os maus odores.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Verter 60 ml de LUBACIN W C Q por cada 10 l de capacidade do depósito de esgoto e adicionar 2 ou
mais litros de água, tendo em conta que o líquido cubra as fezes. Vazar o conteúdo do depósito em
lugar especialmente apropriado para tal e enxaguar o depósito com água limpa.

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido transparente
Cor
Azul escuro
Odor
Característico
pH (10%)
5.5
Densidade (20ºC)
1010 kg/m3
Solubilidade
Facilmente solúvel em água fria
APRESENTAÇÃO
Embalagem de 5 litros

PRECAUÇOES

Perigo

Advertências de perigo: Resp. Sens. 1: H334 - Quando inalado, pode provocar
síntomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Skin Sens. 1A: H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.STOT SE 3: H335 - Pode provocar
irritação das vias respiratórias.
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE:
lavar com sabonete e água abundantes. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar
a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não
dificulte a respiração. P342+P311: Em caso de sintomas respiratórios: contacte um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS ou um médico. P403+P233: Armazenar
em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P501: Eliminar o conteúdo
e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e
resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do alcance das
crianças. Em caso de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf.
800250250.
Substâncias que contribuem para a classificação: Glutaral.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do
produto.

