
Nitritový čistič kůže 

Typ: 1004 

Kód UFI: PGQ5-Q88V-W00Q-ERXD 

Obsahuje směs chemických látek: Isopropyl nitrite (CAS 541-42-4) 

    Isopropanol (CAS 67-63-0) 

 

 

NEBEZPEČÍ: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

H318 Způsobuje vážné poškození očí 

H330 Při vdechování může způsobit smrt 

H301 Toxický při požití 

H311 Toxický při styku s kůží 

 

 

VAROVÁNÍ: 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě 

H341 Podezření na genetické poškození 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P233   Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P260   Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P270   Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P271   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224 919 293 nebo 224 915 402 
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte velkým 

množstvím vody. 
P304 + P340 + P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě 

volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224 919 293 nebo 224 915 402 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a 

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337 + P313   Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí 

prostředek nebo oxid uhličitý. 
P405 + P235 + P233 Skladujte uzamčené. Uchovávejte v chladu. Skladujte na dobře větraném místě. 
P501   Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. 
 
Návod k použití: 

1. Na hadřík naneste malé množství čistícího prostředku na kůži a potom lehkými krouživými pohyby vyčistěte znečištěný kožený 
produkt. 
2. Následně otřete měkkým hadříkem a počkejte, než kůže důkladně vyschne. 
3. V případě nedostatečného výsledku čištění postup opakujte. 
4. Po čištění doporučujeme ošetřit kůži vhodným prostředkem na ošetřování kůže. 

 
Dodavatel: Václav Kotzur, IČ: 72544741, Petra Bezruče 197/31, 747 28 Štěpánkovice; 

tel.: +420 775 698 367, email:vaclav.kotzur@gmail.com 


