
ПРЕПАРАТ за ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ
ПОВЪРХНОСТИ    „ Д-р ФРЕШ”

Лице, което пуска на пазара                       
химичното вещество/препарат:

„ СЕВЪН  ТОПС  БГ ” ООД
Гр.Пловдив            
Бул. „Санкт Петербург” № 47, ет. 2                                                
Тел.: 032 / 677 470                                              

Състав: пропан-2-ол > 10%, анионни ПАВ < 5%, нейоногенни ПАВ< 5%,  
консервант < 0.1%, парфюм < 0.1%.

Употреба :
(Xi

Дразнещ
R-фрази
R 36 Дразни  очите.

Съвети за безопасност:
S 2  Да се съхранява  далече от достъп на деца.
S26  При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода
 и да се потърси медицинска помощ.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за 
очите/лицето.
S45При злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се 
потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

Информационият лист за безопасност е на разполжение на 
професионалния  потребител при поискване.

Опаковка :  ..... L
Дата на производство :
Срок на годност: 
Дата на която изтича срока на годност



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Лице, което пуска на пазара                      Дата на издаване:
                                                                                       14. 12. 2010 г.
химичното вещество/препарат:

„ СЕВЪН  ТОПС  БГ ” ООД
Гр.Пловдив            Издание: № 3
Бул. „Санкт Петербург” № 47, ет. 2
Тел.: 032/ 677 470                                        
ДДСИН: 115926551                                                    Стр.(брой) -8

Наименование на веществото/ препарата

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ
ПОВЪРХНОСТИ   „ Д-р ФРЕШ”

1.  Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието  
1.1. Наименование на веществото /препарата :
Препарат за почистване на пластмасови повърхности   „ Д-р ФРЕШ”

1.2. Употреба на веществото/препарата: почистващ препарат за 
пластмасови повърхности.

1.3. Наименование  и адрес на  лицето, което пуска на пазара химично 
вещество/препарат
„ СЕВЪН  ТОПС  БГ ” ООД
Гр.Пловдив
Бул. „Санкт Петербург” № 47, ет. 2                                        

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност
 -  на лицето, което пуска на пазара : 032 / 677 470
 - МБАЛСАМ „ Пирогов”, Клиника по токсикология – 02 915 42 33; 915 43 
46.

2. Състав на препарата   
2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно 
съдържание.
Препаратът съдържа:  пропан-2-ол > 10%, анионни  и нейоногенни ПАВ  ≥ 
1% - ≤ 10%.


