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VÝROBNÍ INFORMACE 
FENOSOL®  – S 5 UVA  

Druh č. 200008 – 200010 
 

Leštící a hladící prostředek, silně narušující povrch 
 

• Jako čistící prostředek, se silně narušujícím účinkem 
profilových ploch z bílého, tvrzeného PVC.   

 
• Odstraňuje silná znečištění a je vhodný k leštění 

broušených rohových svárů.  
  
 

• K vyrovnání malých vlasových trhlinek na 
plochách profilů. 

 
• Smí být použit pouze ve výrobní sféře. 

 
• Je doporučen ve sféře oken z umělých hmot a to 

výhradně pro bílé  profilové plochy.  
  

 

Technická data 
 

Základ produktu 
 
Barva  

Modifikované alkylketony neobsahující chlorované uhlovodíky  
 
Bezbarvý, transparentní   
 

Hustota  cca 0,89  g/cm3  

Třída nebezpečnosti A1 dle nařízení o hořlavých kapalinách  

Bod vzplanutí - 8°C  
 

Zpracování 
 

Nanášení 
 
Nanášení prostředku se provádí suchým nasákavým 
hadříkem z bavlny / vlny, nebo čistícím papírem.  
  

Označení dle nařízení o hořlavých kapalinách 
 
A1 lehce zápalný 
 
Je nutno dodržovat a respektovat Nařízení o hořlavých 
kapalinách. Při manipulaci a práci s produktem s vyvarujme 
otevřeného ohně a tvorby jisker. Elektropřístroje odpojíme. 
Pracovní prostory větráme. Nekouříme a nesvařujeme. 
Nesmíme dopustit, aby se produkt dostal do odpadních vod. 
Nádobu uchováváme v náležitě zavřeném stavu.  
Č. EU: 607-022-00-5 
 
Způsob dodávky: 
 
1 litrové kovové dózy s nálevkou 10 dóz v kartonu 
10 + 30 litrové konve 
Odběr v sudech na základě poptávky 

 (příklad produktu) 

Pozor: smí být použit pouze ve výrobní sféře pro bílé 
profily. Za následné škody při použití u již zabudovaných 
oken z umělé hmoty se jakákoliv garance odmítá.  
 
Zvláštní pokyny 
 
Skladování 
 
Nádobu s produktem uchováváme v náležitě zavřeném stavu 
a chráníme před teplem. V takovémto případě je trvanlivost 
neomezená.  

Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat! 
 

Pozor! Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné 
hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství 
různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvod, 
proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu 
našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácejí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.  
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