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 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 

Noris Fensterreiniger 

Kod produktu: GGL 10 
 
Zakres pH skoncetrowanego produktu:  

 

 
Charakterystyka: 
 
Noris Fensterreiniger jest wydajnym, gotowym do użycia środkiem o świeżym zapachu cytrusów na 
bazie przyjaznych dla środowiska alkoholi.  
 
 

Zakres stosowania / przeznaczenie: 
 
Noris Fensterreiniger nadaje się znakomicie do czyszczenia okien, luster, szyb samochodowych itp. 
Można go stosowad również dodając do wody do mycia okien.  
 

Stosowanie: 
 
Dozowanie i stosowanie: 
 Po zaopatrzeniu 1 litrowej-butelki  w atomizer należy spryskad cienką warstwę na 

czyszczoną powierzchnię i natychmiast wypolerowad do sucha skórzaną 
ściereczką do okien, miękką ściereczką nie pozostawiającą kłaczków lub miękkim 
papierem.  

 Jako dodatku do wody do mycia okien używa się w proporcjach 1 l środka na 10 l 
wody.  

   
 

Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia: 
 
Stosując produkt zgodnie z przeznaczeniem nie ma żadnych zagrożeo dla zdrowia.  
Należy przestrzegad zwykłych reguł dotyczących obchodzenia się z chemikaliami. Produkt na 
podstawie przedłożonych nam danych zgodnie z ustawami o chemikaliach lub substancjach 
niebezpiecznych / wytyczne UE 67/548/EWG, w ich obecnie aktualnym ujęciu nie stanowi 
niebezpiecznej substancji lub preparatu.  
 
 

Skład: 
Alkohol, substancje powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze.  

 

 

Środki zapobiegawcze:  
 

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem!  

Po zakończeniu pracy i przed pójściem na przerwę należy dokładnie umyć ręce!  

Po zakończeniu pracy należy stosować środki pielęgnacji skóry (kremy natłuszczające).  
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Zabrudzone ubrania przebrać i wyczyścić!  

 

 

Techniczne i organizacyjne środki ochronne:  
Nie wolno mieszać z innymi produktami i chemikaliami.  

W miejscu pracy powinno się zapewnić możliwość umycia się.  

Mieć w pobliżu butelkę z wodą w razie konieczności przepłukania oczu.  

 

 

Środki ochrony osobistej:  
 

Ochrona oczu: unikać kontaktu z oczami  

 

Ochrona rąk: przy dłuższym stałym kontakcie ze skórą rąk, zaleca się używanie rękawic 

gumowych  

 

Ochrona skóry: wszystkie niezakryte części ciała należy chronić stosując tłusty krem do 

ciała!  

 

 

 

 

Pierwsza pomoc:  
 

Po dostaniu się do oczu: przez 10 minut spłukiwać pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach lub zakropić 

środek do płukania oczu. W razie utrzymujących się dolegliwości skontaktować się z 

okulistą.  

Po kontakcie ze skórą: zdjąć zabrudzone ubranie. Wyczyścić dużą ilością wody i mydła.  

W razie połknięcia: wyplukać usta wodą i pic duża ilość wody. Nie wywoływać wymiotów 

(niebezpieczeństwo aspiracji). W razie utrzymujących się dolegliwości skontaktować się z 

lekarzem.  

 

 

 

Dane techniczne:  
Wygląd:    ciecz, klarowna 

Zapach:    świeży  

Gęstość:    ~0,99 

Wartość pH:    ~6,5 

Rozpuszczalność w wodzie:  dowolnie rozpuszczalne 

 

 

Transport substancji niebezpiecznych:   

Produkt nie stanowi substancji niebezpiecznej w rozumieniu Rozporządzenia o substancjach 
niebezpiecznych i nie podlega ADR/RID.  
 

 

Usuwanie odpadów:  
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Substancje powierzchniowo czynne zgodnie z ustawą o detergentach są biodegradowalne.  

Klasa szkodliwości dla wody: 1   (wg VwVwS  przepisy dotyczące substancji stanowiących zagrożenie dla 

wody z dnia 17.05.99) 
 

Nie dopuścić by nierozcieńczony środek dostał się do kanalizacji! Nie mieszać odpadów!  

By była możliwa zgodna z przepisami ich utylizacja bądź pozyskanie, należy składować je oddzielnie w 

wytrzymałych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach. Pozostałości środka należy dostarczyć zgodnie z 

miejscowymi przepisami do miejsca utylizacji odpadów.  

 

Mogące mieć zastosowanie przepisy EAK: 

07 06 99  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, 

detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków i in. nie wymienione  
 

Składowanie:  
Po przelaniu do innych pojemników niż oryginalne należy oznakować je tak jak oryginalne.  

Jak wszystkie detergenty należy przechowywać je z dala od dzieci.  

Obsługa:  nie są konieczne żadne szczególne środki.  

 Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed eksplozją:  

  nie są konieczne żadne szczególne środki 

Składowanie:  

Wymagania co do powierzchni magazynowych i pojemników: 

nie są konieczne żadne szczególne środki  

Wskazówki dotyczące składowania z innymi substancjami:  

  nie są konieczne żadne szczególne środki 

Klasa zagrożenia VbF:  nie dotyczy  

Trwałość:  w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach przynajmniej 24 miesiące  

Klasa magazynowania:  12 – nie palne płyny  

Warunki składowania:  nie są konieczne żadne szczególne środki  

Temperatura składowania:   

idealnie nie dopuszczać do przemarznięcia,  granica temperatur wynosi:  +5-40 °C 

 

 

Wystąpienie szkody:  
W razie rozlania zebrać substancję chłonnymi materiałami (uniwersalne substancje wiążące, ścierka) i 

postępować tak jak opisano to w punkcie: Usuwanie odpadów.  

 Produkt nie jest palny. Odpowiednie środki gaśnicze:   proszek gaśniczy, Co2, rozpylony strumieo 

wody. W razie pożaru należy pojemniki znajdujące się w pobliżu schładzad rozpylonym strumieniem 

wody.  

Zachodzi niebezpieczeostwo pękania i eksplozji przez wzrost ciśnienia pod wpływem działania 

wysokich temperatur.  

Należy unikad przedostawania się do wody, wód gruntowych i kanalizacji (niewielki stopieo 

zagrożenia dla wód – WGK 1).  

 

Bierzemy oczywiście odpowiedzialnośd za nienaganną jakośd naszych towarów. Niniejsza Karta Techniczna 
może stanowid dla Paostwa niezobowiązujące źródło porad i informacji. Nasze zalecenia opierają się na 
próbach i praktycznym doświadczeniu, którego nie można jednak tak po prostu przenosid na mnogośd 
najróżniejszych miejscowych warunków i powierzchni. Dlatego też, by sprawdzid przydatnośd produktu, 
zalecamy wypróbowanie go w niewidocznym miejscu.  
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