
Vyjímky ze záruky - vyloučení odpovědnosti 
Technické informace a informace k použití jsou sestaveny dle našich nejlepších znalostí. Platí však pouze jako nezávazné doporučení a neosvobozují Vás od 

vlastního zkoušení námi dodaného přípravku, ve Vašich specifických podmínkách a pro vlastní účely použití. Použití a zpracování přípravku leží mimo možnost 

naší kontroly a je výhradně v odpovědnosti uživatele.  Společnost MOTIP DUPLI je uvolněna od odpovědnosti, výjimkou je pouze odpovědnost na základě 

incidentu, který spočívá v chybě výrobce.       

Technické informace platné ke dni 29.10.2012. 

 

Odstraňovač skvrn DISTEIN – technický list…………………….……………………………… 

 

Odstraňovač skvrn DISTEIN jednoduše odstraní skvrny 

od lesnické značkovací barvy.  

Skvrnu stačí pouze dostatečně nastříkat a přípravek 

na skvrně poklepat hadříkem (nevtírat). 

Vhodné na skvrny od lesnické značkovací barvy DISTEIN. 

 

 

 

Kvalita a vlastnosti přípravku:    Fyzikální a chemické údaje:  

 jemný k textiliím 

 univerzální použití 

 vysoká účinnost v odstraňování skvrn 

 nezanechává žádné zbytky na oděvu 

 nerezaví 

 

 

 barvený odstín transparentní  

 zápach charakteristický 

 báze specifická rozpouštědla 

 

Trvanlivost/skladování 

10 let při správném skladování (= 10 až -25°C, relativní vlhkost ovzduší max. 60%)    

Životní prostředí a označení 

Šetrné k životnímu prostředí: Produkty společnosti MOTIP DUPLI  jsou 100% bez zdraví škodlivých těžkých 

kovů. Uzávěry a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.    

 

Likvidace: k recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly. Nádoby se zbytky přípravku likvidujte na patřičných 
místech.  
 
Označení: všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI, odpovídají vždy aktuálnímu stavu nařízení pro označení 

přípravků dle směrnice EU 1999/45/EG. Všechny aerosoly odpovídají nařízením TRGS 200 a TRG 300 stejně tak 

jako směrnici o aerosolech 75/324/EWG v aktuálně platném znění.  

Návod k použití 

Před použitím si důkladně pročtěte upozornění a tyto dodržujte! 

 před použitím si pozorně přečtěte a dbejte na bezpečnostní upozornění! 

 před použitím dobře protřepejte, a to až do té doby, než zřetelně uslyšíte kovové kuličky 

(cca. 2-3 minuty) 

 postříkejte postižené místo ve vzdálenosti 10 - 15cm 

Informace a objednávky: 

web: www.ridex.cz   e-mail: ridex@ridex.cz 

tel.: +420 554 230 546  fax: +420 554 230 549  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 


