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LIBERO 
Υγρό για πλύσιμο ρούχων 
UFI: J8GX-9155-T00J-25FX 
 
Περιγραφή 
 
Το LIBERO είναι ένα υγρό απορρυπαντικό ιδανικό τόσο για πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο όσο  και 
για πλύσιμο στο χέρι. Χάρη στη πλούσια σύστασή του είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση 
των καθημερινών λεκέδων. Το ευχάριστο άρωμα και η σύστασή του χαρίζουν απόλυτη και μοναδική 
φρεσκάδα στα ρούχα. 

 
Πλεονεκτήματα 
 
► Χρήση τόσο στο πλυντήριο ρούχων όσο και για πλύσιμο στο χέρι 
► Οικονομικό στη χρήση 
► Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
► Με άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί 

 
Οδηγίες χρήσης  
 
Δοσολογία-Εφαρμογή: 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ : 
 
 

4-6 kg ΛΕΡΩΜΕΝΑ 
ΠΟΛΥ 

ΛΕΡΩΜΕΝΑ 

ΜΑΛΑΚΟ 50ml 75ml 

ΜΕΤΡΙΟ 75ml 100ml 

ΣΚΛΗΡΟ 100ml 125ml 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ           ΣΕ 5lt ΝΕΡΟ 30-50 ml 

 
 

 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Εμφάνιση:                                        Παχύρευστο υγρό, μπλε χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή 
 
Τιμή pH αδιάλυτου  προϊόντος         10.5±0.5 

 
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
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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. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
Μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια 
θέση. Στην περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Σε περίπτωση 
συνεχιζόμενου ερεθισμού, επισκεφθείτε 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 τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε 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: Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε 
αμέσως το γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε 
αναίσθητο άνθρωπο. 
Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές 
πληροφορίες. Κίνδυνοι Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός: Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. 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. 
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). 
 
Εικονογράμματα κινδύνου 
 

 
       GHS05    
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Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 
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. 
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
 
EUH208: Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο 
2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
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