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Verkningssätt

kan även användas för att rengöra termoskannor och andra behållare/apparater, där avlagringar kan bildas. Se till, att
tabletterna löses upp vid en vattentemperatur på minst 90 °C.

Egenskaper
Tablett, cylindrisk, välvd nedtill,
halvklotformad upptill
Färg: vit nedtill/mörkblå mitten/ljusblå upptill
Neutral lukt höjd: < 15,2 mm
Diameter: 16,1 mm ± 0,1 mm
Vikt: 3,4 g ± 0,1 g vattenlöslig.
Upplösningstid (0,25 l/90 °C): < 10 min

Användningsrekommendationer
2. Starta rengöringsprocessen på det sätt som beskrivs i
bruksanvisningen .
tidpunkt som krävs.
4. Fortsätt sedan såsom det beskrivs i bruksanvisningen.

Ingående ämnen
(enligt förordning (EG) nr 648/2004)
natriumkarbonat
natriumcitrat natriumgluceptat
natriumkarbonat peroxid natriumsulfat
adipinsyra
magnesiumstearat
svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar,
natriumsalter
Färgämne
Information om de ingående ämnena hittar
duhär.

Förpackningsenheter
viklåda med 2 tabletter i blisterförpackning, viklåda med
6 tabletter i blisterförpackning
Burk med 25 tabletter, burk med 100 tabletter
Artikelnummer: Art.nr 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225
24190, 24191

Toxikologisk information och miljöinformation
Produkten är irriterande, dvs. den kan vid kortvarig, långvarig eller upprepad kontakt med ögonen och huden orsaka
(EG) nr 648/2004.
Information om handhavande, förvaring och kassering
Håll förpackningen tätt sluten och skydda den mot luftfuktighet, vatten och värme.
Produktavfallsnyckel: 20 01 29.
Riskinformation
Varning
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta händer grundligt efter användning.
om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Åtgärder vid första hjälpen
Vid olycksfall eller illamående, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt bruksanvisningen eller säkerhetsdatabladet).
Allmänna anvisningar: Inga särskilda åtgärder är nödvändiga. Efter inandning: Sörj för frisk luft. Efter hudkontakt:
Skölj omedelbart med vatten. Efter ögonkontakt:
ögonlocksspalt och kontakta läkare. Efter förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten efteråt. Framkalla inte
kräkning. Sök läkare vid kvarstående besvär.
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