
BACKOFENSPRAY 

VLASTNOSTI 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Díky své jedinečné aktivní formuli dosahuje čistoty a hygieny v místech jako jsou pečící trouby, grily, 
hrnce, pánve, mikrovlnné trouby, pečící plechy, varná pole apod. Neobsahuje žádné dráždivé nebo 
žíravé substance, zůstává přilnavý, stabilní a účinný i po několik dní. Není již potřeba rozehřátí, což 
ušetří mnoho energie. 
 
 

  Uvolňuje dokonce i připálená znečištění 

  Není třeba rozehřátí 

  Bez zápachu, není žíravý 

  Neobsahuje zatěžující látky  

1. Ze vzdálenosti cca 20 cm nastříkejte na vychladnutý, zašpiněný povrch a nechte 1 hodinu nebo déle 
(ideálně přes noc) působit.  

2. Poté již pouze setřít vlhkým hadrem nebo utěrkou. 
3. Při extrémním zašpinění proces zopakovat. 
 

 

Nestříkat na  otvory ventilátorů (např. v oběhových kamnech), lakované, plastové nebo hliníkové díly! 

 

 

   

Název Balení Obj. číslo 

Backoffenspray 400 ml - sprej 85049001 

Mikroaktivní pěna pro použití v 
kuchyňských oblastech. 



N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 
Fax: +420 515 915 284 
E-mail: info@ntek.cz 
Web: www.ntek.cz  

Číslo výrobku:          85049001 

Název:                       Backofenspray   
Rizikové info:           extrémně hořlavý, dráždivý 

Hustota:   0,72 

Bod vzplanutí:   < 0°C 

Zápalná teplota:   > 200°C 

Barva produktu:      bezbarvý 

Konzistence:           aerosol 

MSDS:  ano 

Hustota par při 20°C:  > 1 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

R12 Extrémně hořlavý.   
R36/37/38   Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 

S1 Uchovávejte uzamčené.  
S7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.  
S23 Nevdechujte aerosoly, výpary.  
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  
S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.  
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Prohlášení: 
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 
vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 
prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Pokyny pro první pomoc: 
Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Postižené dopravit 
na čerstvý vzduch. Postižené nenechat bez dozoru. Osoba, provádějící první pomoc se musí 
sama chránit. Při nadýchání: Přívod čerstvého  vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle 
trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. 
Při styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. Při dlouhodobém styku s kůží může nastat její 
odmaštění, používejte ochranné přípravky. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno 
vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a 
poradit se s lékařem. Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Nenutit ke zvracení - 
nebezpečí pro dýchací orgány člověka! Ihned zavolat lékaře. Upozornění pro lékaře: Nebezpečí 
pneumonie. 
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