
TECHNINIS LAPAS NR. CCN/12092022 

Savybės ir taikymas 

Priemonė, skirta žalių nuosėdų, dėmių ir nešvarumų 

šalinimui nuo antkapių ir akmens plokščių. Greitai ir 

veiksmingai pašalina nešvarumus ir neleidžia 

susidaryti naujiems nešvarumams. Tinka marmuro, 

granito, teraco ir kt. paviršiams. 

Naudojimo instrukcijos 

Atlaisvinkite purkštuvo antgalio užraktą. Užtepkite 

skysčio ant valomo paviršiaus, palikite kuriam laikui 

ir nuvalykite šepetėliu arba kempine. Galiausiai 

nuplaukite vandeniu ir sausai nušluostykite. Jei 

reikia, pakartokite. Baigę valyti, perkelkite 

purkštuvo antgalį į užrakto padėtį. 

Dėmesio! 
Netepkite ant saulės įkaitintų paviršių. Prieš 

naudodami išbandykite pagrindo reakciją į 
preparatą.

Saugos rekomendacijos 

Valydami dėvėkite asmenines apsaugos priemones 

(gumines pirštines). Venkite patekimo ant odos ir akis. 

Patekus į akis, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu švaraus 

vandens ir, jei reikia kreipkitės į gydytoją. 

Vartojimas 
Produkto sąnaudos priklauso nuo užterštumo laipsnio. 

Saugojimas

Laikykite ir transportuokite sausoje ir pavėsingoje 

vietoje, originaliose sandariose pakuotėse, nuo +5 

°C iki +25 °C temperatūroje. 

Galiojimo laikas 

Produktą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo 

datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra 

partijos numeris. 
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Techninė informacija 

Sudėtis <5 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5 % 
nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapiųjų 
medžiagų. Alergizuojančios kvapiosios medžiagos: 
LIMONENAS, LINALOLAS. Konservantai: 5-chlor-2-
metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono 
masė po reakcijos (3:1)
(METILIZOTIAZOLINONAS). 

Forma skystis 

Tankis 1,004 g /cm³ 20 °C 

Pakuotė 
0,5 l purkštuvas 

Speciali informacija 

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. 
Dirbdami dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos 
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite 

medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias gaminio 
naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš 
pradėdami dirbti su gaminiu, kreipkitės į gamintojo 

techninių konsultacijų tarnybą. Visi šiame duomenų 

lape skelbiami techniniai duomenys pateikiami esant 
+23 °C oro temperatūrai ir 50 % oro drėgnumui.
Šiame duomenų lape nurodytas gaminio

suvartojimas taikomas tinkamai paruoštam lygiam
pagrindui. Gamintojas neturi jokios įtakos
netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui

kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta
pirmiau. Mes nekontroliuojame, ar teisingai ir
efektyviai naudojamas preparatas, todėl
garantuojame tik pristatyto produkto kokybę.

Gamintojas

Nei "Jurga", nei jos įgaliotasis atstovas neatsako už 
nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio 

naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šio duomenų lapo turinį, pavyzdžiui, dėl teisės 
aktų pakeitimų, gaminio modifikacijų, techninės 
pažangos ar kitų priežasčių. "Jurga" darbuotojai yra 

įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį 
duomenų lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo 
pateiktos šiame duomenų lape, turi būti patvirtinta 

raštu. Kilus abejonių, reikėtų kreiptis į gamintoją. 
Šis gaminio duomenų lapas yra galiojantis ir pakeičia 
visus ankstesnius. 
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