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DALCO 88 ΚΙΤΡΙΝΟ 
Απορρυπαντικό μέσης αλκαλικότητας σε μορφή σκόνης 
UFI: TKPY-F1DV-100T-TNY0 
 
 
Περιγραφή 
 
Το DALCO-88 κίτρινο είναι ένα σύνθετο απορρυπαντικό, μέσης αλκαλικότητας, σε μορφή σκόνης, 
για χειρωνακτικό καθαρισμό. Αποτελεί μίγμα  υψηλής ποιότητας διαβρεκτικών-
γαλακτοματοποιητικών ουσιών υψηλού αφρισμού, κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.  
 
 
Πλεονεκτήματα 
 
► Ισχυρό καθαριστικό 
► Οικονομικό στη χρήση 

 
Οδηγίες χρήσης  
 
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλογία 20-40gr/L νερού με σφουγγάρι ή με βούρτσα σε 
χλιαρό νερό για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων. 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: Τοποθετούμε στη θήκη του μηχανήματος 20-30gr/L νερού αναλόγως με 
τους ρύπους που υπάρχουν. Ακολουθεί ξέβγαλμα. (Οι αναλογίες των ανωτέρω χρήσεων αλλάζουν 
αναλόγως τους ρύπους και τη σκληρότητα του νερού.) 
 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Εμφάνιση:                                        Σκόνη, άοσμη, κίτρινου χρώματος  
 
Τιμή pH προϊόντος                           pH=10.8±0.5 (για δ/μα 1%),  pH=11.1±0.5 (για δ/μα 10%) 

 
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Κατά την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων σε υδρόβιο περιβάλλον, υπάρχει πιθανότητα τοξικότητας 
για τους υδρόβιους οργανισμούς  λόγω της αύξησης του pH του νερού λόγω της αλκαλικότητάς του. 
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Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  
 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Να μεταφέρετε 
τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
Μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε 
περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση 
ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ενοχλήσεων 
συμβουλευτείτε γιατρό. 
Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα 
πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε για 15 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός. Προσοχή 
κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του 
κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως τον 
γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο 
άνθρωπο. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός: Καλός καθαρισμός από την σκόνη. Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. 
Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. 
 
Αποθήκευση:  
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε 
δροσερό και ξηρό μέρος με καλό εξαερισμό. 
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. 
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν εφαρμόζεται. 
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο. Να 
διατηρείται κλειδωμένο ή σε μέρος προσιτό μόνον για ειδήμονες ή εντολοδόχους αυτών. 

      
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 
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Εικονογράμματα κινδύνου 

 

   
      GHS05                        
 
 
Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα 
μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 
κανονισμούς. 
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