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DEOX 

Ubrousky napuštěné deoxidačním roztokem pro nerezovou ocel. 
Připraveno k použití. Jsou vhodné zejména pro čištění zařízení, 
strojů a výrobků z nerezové oceli. Zanechává povrch jasnější a 
deoxidován, odstraňuje z povrchu oxidy a rezavé skvrny. Po použití 
neutralizujte povrch přípravkem/ubrouskem FIT pro odstranění 
zbytků kyseliny. 
 
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 Fyzikální stav : napuštěné ubrousky 
 pH : 1 
 Zápach : silný 
 Barva : bílé ubrousky napuštěné v průhledném 

neutralizačním roztoku. 
 
UPOZORNĚNÍ 

Nebezpečí - Obsahuje: kyselinu 

fosforečnou, bifluorid amonný. 
Zdravý škodlivý při požití. Způsobuje 
těžké poleptání kůže a vážné 
poškození očí. 
Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu 

/ výpary / aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Důkladně oplachujte vodou 
po dobu několika minut. Pokud máte nasazené kontaktní čočky, 
vyjměte je z očí, pokud je to možné. Pak pokračujte dále v 
oplachování. PŘI POLEPTÁNÍ KŮŽE (VLASŮ): Okamžitě sundejte 
veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou (nebo použijte 
sprchu). Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv a ochranné 
brýle / obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO 
/ lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte vodou.  
 
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
Při používání výrobku je třeba nosit vhodné ochranné prostředky, 
například rukavice, aby se zabránilo přímému kontaktu. Výrobek 
skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho 
s jinými výrobky. 
 
DOBA EXPIRACE 
Neotevřený produkt: 2 roky 
Po otevření: 4 měsíce. 

 

FIT 
Neutralizační přípravek pro nerezovou ocel. Používejte po 
deoxidačních operacích k odstranění zbytků kyselin po ubrouskách 
DEOX. 
 
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
FIT SPREJ 

 Fyzikální stav : kapalina 
 pH : 10 
 Zápach : charakteristický 
 Barva : poloprůhledná 

 
FIT UBROUSKY 
 Fyzikální stav : napuštěné ubrousky 
 pH : 10 
 Zápach : charakteristický 
 Barva : bílé ubrousky napuštěné v poloprůhledném 

neutralizačním roztoku. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnic 
67/548/EEC a 1999/45/EC, nařízení 1272/2008 (CLP) a následných 
změn a doplňků. 
Doporučujeme použití ochranných rukavic, aby nedošlo k přímému 
kontaktu se zbytky kyseliny použité při deoxidaci. 
  
MANIPULACE A SKADOVÁNÍ 
Při práci s výrobkem se doporučuje používat ochranné rukavice. 
Výrobek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. 
Nemíchejte ho s jinými výrobky. 
 
DOBA EXPIRACE 
FIT SPREJ : 2 roky 
FIT UBROUSKY : Neotevřený produkt: 2 roky 
 Po otevření: 4 měsíce. 
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DEOX 
Obrobek přetřete ubrouskem DEOX. V případě 
silnějšího znečištění nechte působit 2-5 minut.  

 FIT SPREJ 
Postříkejte ošetřený povrch sprejem FIT 
pro neutralizaci zbytků kyselin.  
Pro lepší výsledek je doporučeno otřít 
povrch vlhkým ubrouskem. 
 

FIT UBROUSKY 
Přetřete ošetřený povrch ubrouskem FIT 
pro neutralizaci zbytků kyselin.  
Pro lepší výsledek je doporučeno otřít 
povrch vlhkým ubrouskem. 
 

 

POZNÁMKA: PO UKONČENÍ PRÁCE PEČLIVĚ UZAVŘETE BOX S NAPUŠTĚNÝMI UBROUSKY, ABY NEDOŠLO K JEJICH VYSYCHÁNÍ.  
 
LIKVIDACE ELEKTROODPADU 
Likvidace speciálního odpadu musí být v souladu s platnými předpisy.  
 
 
Zpracováno podle Technical Data Sheet DEOX & FIT. 

 


