KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WC-SANI
SYMBOL

pH

T-05

1

Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do gruntownego oraz bieżącego mycia
powierzchni sanitarnych. Usuwa bieżący brud pochodzenia mineralnego (naloty kamienia wapiennego
i rdzę, złogi mydeł, nacieki urynowe). Dobrze przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia
charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Nabłyszcza, nie niszczy powierzchni. Zalecany do
sanitariatów szybko i często brudzących się o dużej przepustowości ludzi. Zawiera kwas fosforowy
oraz amidosulfonowy.

ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie często eksploatowane z widocznymi śladami zabrudzeń mineralnych;
- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe), posadzki;
- wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, elementy ze stali nierdzewnej.

SKŁAD:
<10% kwasy nieorganiczne, <5% niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, <5%
fosfoniany, kompozycja zapachowa (Linalool), substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
- mycie ręczne: 100-1000 ml/10 l wody;
- doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
- posadzki: 200 ml/10 l wody;
- spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;
- zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.
Uwaga! Nie stosować koncentratu na emalię oraz armaturę łazienkową.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Stosować rękawice ochronne
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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