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RELÉN 86            

Prostředek na leštění nerezu 

Použití přípravku:  Prostředek je určený k leštění a konzervaci nerezů a jiných ušlechtilých 

kovových povrchů. Hydrofobizovaný povrch lépe odolává vodě. Saponátové prostředky 

snadno odstraňují přípravek z povrchu. Neobsahuje látky nevhodné pro styk s potravinami. 

Technologie aplikace přípravku:  Na vysušenou plochu zbavenou nečistot se nanese 

slabá vrstva přípravku, která se rozetře do vysokého lesku. Povrchy se oživí a vzhledově 

sjednotí. 
 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Vzhled: Bezbarvá čirá kapalina 

pH (100 % roztok, 20 °C):  5 - 7 
 

Materiálová snášenlivost: Prostředek je neutrální, snižuje korozi kovů a je dobře snášen 

běžnými materiály. Není vhodný pro použití na sklech včetně umělých. Je-li pochybnost o 

vhodnosti použití, doporučujeme přípravek nejprve odzkoušet. 

 

 
Údaje o nebezpečnosti přípravku:       
Přípravek obsahuje: méně než 55 % 2-propanolu  

Klasifikace přípravku:           F  Vysoce hořlavý 

 

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:  R 11  Vysoce hořlavý  

   S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

                             S16        Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření 

                             S23        Nevdechujte plyny a aerosoly. 

                             S26        Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

                          S46       Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.  

 

Pokyny pro manipulaci a skladování: 
Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není 

povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti. 

Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo 

jiné zdroje vznícení. Nekuřte. 

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 

až + 25 
0
C.  Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

Informace pro přepravu:  
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Pozemní přeprava: 

ADR Třída:   3     

Obalová skupina:  III 

Výstražná tabule:  Flammable liquid 

Číslo UN:   1987 

Označení: Alkohol n.o.s. (Isopropylalkohol)  

 

Likvidace zbytků:  Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po 

naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními 

předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek firmě 

EKO-kom. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený 

vratný obal odkoupí výrobce zpět. 

 

Balení:   

 

                                            750 mL PET láhev: 750  ml             10L PE kanystr: 10L/8,3 kg  
 

Lahví-kanystrů/krabic na paletě EUR (1200x800):  432 / 36 ks                                     40 ks         

počet vrstev:                                                              3                                             2                        

počet krabic v 1 vrstvě:                                            12                                             -                                                      

počet lahví v 1 vrstvě:                                             144                                            20 

počet lahví v krabici:                                                12                                             - 

Hmotnost palety brutto:                                                                                         390 kg 

Dostupnost:                                                         skladem                                     skladem 

 
 


