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CZ / silný čistič odpadů
Charakteristika: MASTERsil® Silný čistič odpadů je přípravek, který uvolní špatně odtékající odpad. 
Silným odmašťovacím účinkem zbaví stěny potrubí nánosu a rozpustí zachycené vlasy a další organické 
nečistoty. Přípravek nepůsobí na kovové (mimo hliníkových) ani na PVC stěny potrubí. Návod k použi-
tí: Výlevku zasypte přípravkem a poté zalijte horkou vodou (očekávejte exotermickou reakci), následně 
proplachujte vlažnou vodou. Obsahuje: hydroxid sodný, min. 98%, CAS: 1310-73-2, Číslo ES (EINECS): 
215-185-5. Specifická rizikovost: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání 
kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci 
důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353: PŘI STY-
KU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kon-
taktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte 
obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních 
obalech v suchu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobe-
né nesprávným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 36 měsíců od data výroby při uchování v původ-
ním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

sK / silný čistič odpadov
Charakteristika: MASTERsil® Silný čistič odpadov je prípravok, ktorý uvoľní zle odtekajúcej odpad. Silným 
odmasťovacím účinkom zbavia steny potrubia nánosu a rozpustí zachytené vlasy a ďalšie organické nečistoty. 
Prípravok nepôsobí na kovové (okrem hliníkových) ani na PVC steny potrubia. Návod na použitie: Výlevku 
zasypte prípravkom a potom zalejte horúcou vodou (očakávajte exotermickú reakciu), následne preplachujte 
vlažnou vodou. Obsahuje: hydroxid sodný, min. 98%, CAS: 1310-73-2, Číslo ES (EINECS): 215-185-5. Špe-
cifická rizikovosť: H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie 
očí. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: P260 Nevdychujte prach/dym/aerosóly. P264 Po manipu-
lácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít. P301+-
P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303+P361+P353: PRI KONTAKTE 
S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/
osprchujte. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte 
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Odstránte  
obsah/obal ako nebezpečný odpad. Skladovanie: Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch 
v suchu, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené ne-
správnym nakladaním s prípravkom. Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvod-
nom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

distribuce v čR: donaUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230, email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

distribúcia v sR: donaUCHEM spol. s.r.o., trnavská cesta 82/a, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500, email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk

NEBEZPEČÍ 
NEBEZPEČENSTVO

silný čistič
odpadů

1 000 g

silnĚ odMaŠŤUJE!
RoZpoUŠtÍ oRGaniCKÉ 

nEčistotY!

Koncentrovaný přípravek 
pro čištění odpadního potrubí

SP03_MSIL_SilnyCisticOdpadu_175x100mm_sazba.indd   1 6.1.2017   10:44:52


