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MANTENIMIENTO 

TUBERÍAS
MANUTENÇÃO 
CANALIZAÇÕES

Mantiene limpios los desagües

Mantém limpas as canalizações

 
Perfume pinho*

Perfume pino* Fregaderos, lavabos, duchas, bañeras
Lava-loiças, lavatórios, duches, banheiras
Eficaz contra los olores, residuos, grasas, 
cabellos…
Eficaz contra odores, resíduos, gorduras, 
cabelos…
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Leroy Merlin España S.L.U
Tel : (+34) 91 749 60 00

www.leroymerlin.es

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001

59790 RONCHIN -France

BCM-BRICOLAGE
Tel : (+351) 21 41 66 700

www.leroymerlin.pt

COMPOSICIÓN / COMPOSIÇĂO

INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Tensioactivos no iónicos : inferior al 5 %. Enzimas. Perfumes. Agentes 
conservantes : benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Tensoactivos nãoiónicos: inferior a 5 %. Enzimas. Perfumes. Agentes conservantes : 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

El limpiador de tuberías Impact se utiliza periódicamente para mantener 
limpios los desagües. Compatible con  fosas sépticas. Agitar bien antes de 

usarlo. Retirar el agua retenida y verter un poco de agua tibia en la tubería 
que se vaya a desatascar. Añadir el producto. Verter todas las semanas 

80 ml de producto por las tuberías, y aclarar después con agua tibia. Utilizar 
preferiblemente por la noche, para dejarlo actuar el mayor tiempo posible.
O produto para manutenção de canalizações Impact deve ser utilizado 
regularmente para manter a limpeza das suas canalizações. Compatível 
fossas sépticas. Agitar bem antes de usar. Depois de remover a água 
estagnada e de seguida despejar um pouco de água morna na canalização a 
desentupir. Aplicar o produto. Deitar todas as semanas 80 ml nas canalizações. 
Enxagúe com água morna depois de utilizar. Utilizar de preferência à noite para 
deixar atuar o produto toda a noite. 

PRECAUCIONES / PRECAUÇÕES
ATENCIÓN. H319 Provoca irritación ocular grave. EUH208 
Contiene AMILASA, A. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208 Contiene LIPASE. Puede provocar una reacción alérgica. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar gafas 
y máscara de protección. P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. P305 + P351 + P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: 

Consultar a un médico. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

ATENÇÃO. H319 Provoca irritação ocular grave. EUH208 Contém AMILASE, A. Pode provocar uma 
reacção alérgica. EUH208 Contém LIPASE. Pode provocar uma reacção alérgica. P102 Manter fora do 

alcance das crianças. P280 Usar protecção ocular/protecção facial. P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: 
contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P305 + P351 + P338 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P337 + P313 Caso a irritação 
ocular persista: consulte um médico. Não ingerir. Para obter instruções de primeiros socorros contactar o 
Centro de Informações Anti-Venenos (Tel. 808 250 143).


