
 
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 
Strona 1 z 2 

 

ECO SANIT 
SYMBOL pH 

DS-02 1 

 
 Przyjazny dla środowiska, skoncentrowany, kwaśny preparat oparty na substancjach 
pochodzenia naturalnego (olejek z drzewa herbacianego, kwas cytrynowy) do codziennego mycia 
sanitariatów. Zalecany do wszystkich materiałów i powierzchni kwasoodpornych. Szczególnie 
polecany do armatury łazienkowej, porcelany sanitarnej, chromu i powierzchni ze stali nierdzewnej, 
płytek ściennych i podłogowych. Usuwa nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł pozostawiając 
charakterystyczny zapach. Naturalne właściwości antybakteryjne olejku z drzewa herbacianego 
wspomagają utrzymanie czystości na mytych powierzchniach. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- sanitariaty 
- armatura łazienkowa, porcelana sanitarna 
- powierzchnie ze stali nierdzewnej, chromu 
- płytki ściennej i podłogowe 
 
SKŁAD: 
<5% kwasy organiczne, 5÷15% anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Zastosować roztwór 1-2% (100-200 ml/10 l wody). Roztwór roboczy nanieść na zabrudzoną 
powierzchnię, pozostawić na czas 5-15 minut, po czym zmyć bieżącą wodą. W przypadku ciężkich 
zabrudzeń zastosować koncentrat, nanieść na powierzchnię, pozostawić na około 15 minut, zmyć 
wodą. 
Uwaga! nie łączyć z preparatami chlorowymi oraz zasadowymi – możliwość powstania szkodliwych 
oparów. 
 
ZAGROŻENIA: 
Xi - Substancja drażniąca.  
R38 – Działa drażniąco na skórę. 
R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i  
zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
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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 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


