MULTI PURPOSE LC-77
ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ
LUBRICO MULTI PURPOSE LC-77, geliştirilmiş üstün formülü sayesinde kullanılan yüzeyde mükemmel performans özelliği gösterir.
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
 Sıkışmış parçaları çözer.
 Gıcırtıları önler.
 Sürtünme ve aşınmayı azaltır.
 Korozyona karşı korur.
 Yağlamadan temizler ve bakım sağlar.
 Tüm metal yüzeylerde çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur.
 En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur.
 Deniz suyuna dahi direnç gösterir.
SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ
Cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Ciltle ve gözle temas ettiğinde, Kontak lensleri çıkarınız. Derhal göz
kapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alınız. Kirlenmiş, maddenin bulaşmış olduğu tüm kıyafetleri
çıkarınız. Bol sabun ile iyice yıkayın. Yutulduğunda su ile iyice ağzınızı çalkalayınız. Kusturmayın, içmesi için bol su verin. Hemen doktorunuza
danışınız. Kusma halinde, baş aşağıda tutulmalıdır. Buharları tehlike bölgesinden, hastayı çıkarın. Kişinin temiz hava almasını sağlayın. Bilinç
kaybının söz konusu olması halinde stabil yan yatış pozisyonuna getirin ve doktora müracaat edin. Kullanılmış ürünler, çöpe, kanalizasyona veya
alıcı ortama boşaltılmamalı, mevzuata uygun atık toplama kaplarında toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim
edilmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı
geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir.
Detaylı bilgi için “Malzeme Güvenlik Formunu” inceleyebilirsiniz.
DEPOLAMA KOŞULLARI
Ürünü sadece orijinal ambalajında ve ağzı kapalı olarak saklayınız. Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız. Oksidasyon maddeleri
ile beraber saklamayınız. AEROSOLLER için hazırlanmış özel talimatnameleri dikkate alınız. Güneş ışınlarından ve 50°C üzeri sıcaklıktan
koruyunuz. İyi havalandırılmış mekanlarda saklayınız.
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükten ki kanun ve yönetmelikler uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Lubrico Petrokimya A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da
ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
AMBALAJ TİPLERİ
400 ml
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