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LUMIT 

PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍPŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍPŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍPŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ SKEL SKEL SKEL SKEL                                                                                                                        

A LESKLÝCH PLOCHA LESKLÝCH PLOCHA LESKLÝCH PLOCHA LESKLÝCH PLOCH    

 

Použití přípravku: Prostředek v aplikační formě pro ruční použití pro čištění skel, zrcadel, 
obrazovek a lesklých povrchů. Lumit nemá výrazný zápach po rozpouštědlech a má jemně 
citrónovou vůni. Při aplikaci nezanechává šmouhy a případné nečistoty se účinně zachycují 
do použité tkaniny. Povrch zůstane jemně hydrofobizován, což zvyšuje jeho lesk a chrání ho 
před ulpíváním nečistot. 

Technologie aplikace přípravku: Čištěná plocha se postříká ze 30 cm přípravkem přímo 
z aplikačního balení. Přípravek se neředí. Přípravek se za použití tkaniny či buničitého 
materiálu rozleští do sucha. Za nepříznivých podmínek je třeba použít dostatečně savý 
materiál. Přípravek nezanechává stopy ani při nerovnoměrném schnutí, neboť jsou pro jeho 
přípravu použity vysoce kvalitní rozpouštědla. Přípravek neobsahuje etylalkohol. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Vzhled: Čirá  kapalina světle modré barvy 
Hustota (20 0C):  cca 1.0 kg/l 
pH (20 °C):   < 5 
 
Materiálová snášenlivost: Prostředek je vhodný na všechny materiály, které lze čistit 
vodou. V aplikačních koncentracích je působení přípravku na povrch srovnatelné s působením 
vody. Nemíchat s chemikáliemi a dezinfekčními přípravky. 

Údaje o nebezpečnosti přípravku:   

Přípravek obsahuje: < 5 % anionické a neionické tenzidy; < 5 % 2-propanol                           
                                    Limonene, citronellol a parfém 

Klasifikace přípravku:     Není klasifikován jako nebezpečný pro člověka a životní prostředí                              

Legislativa:  Přípravek není nebezpečný ve smyslu platné legislativy. Pro přípravek je zpracován                             
bezpečnostní list. 
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Pokyny pro manipulaci a skladování: 

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. 
Zabraňte kontaktu očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní 
zásady práce s chemickými látkami.  

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 
25 oC mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od potravin a 
krmiv. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 

Informace pro přepravu:  
Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží. 

 Likvidace zbytků:  Nespotřebované zbytky po naředění vodou vylijeme do kanalizace. Za 
zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen poplatek firmě Ekokom a.s. 
Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do tříděného odpadu.  

Balení:    750 ml PET lahev s rozprašovačem  
                                                                             – baleno v kartónové krabici po 12 ks  
                                                            


