
 
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
 

TENZI Sp. z o.o., 72
tel. 

 Skuteczny preparat do czyszczenia 
smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego (roś
gnilne), zanieczyszczeń ropopochodnych.
 

ZASTOSOWANIE: 
- fasady, elewacje, dachy każdego rodzaju
 

SKŁAD: 
Zawiera wodorotlenek sodu do 4%, 5÷15% kationowe i amfoteryczne ś
czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% 
pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą
Stosować w postaci wodnego roztworu w zależ ś
rozcieńczeniu 1:5 do 1:10 z w
powierzchnię za pomocą spryskiwacza rę ę
wodą pod wysokim ciśnieniem
temperaturze 70-80°C, do temperat
zmywać szczotką o średnio twardym włosiu i płukać ą ą ę
 
ZAGROŻENIA: 
C – Żrący 
R35 – Powoduje poważne oparzenia
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć
zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć żą ś ą
S36/37/39 – Nosić odpowiednią ż ą ę
lub ochronę twarzy.  
S45 – W przypadku awarii lub jeż ź ę ę
– jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
S1/2 – Przechowywać pod zamknię ć ć
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APC OUT 
SYMBOL pH 

P-12 14 
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, brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, ekstrem
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Zawiera wodorotlenek sodu do 4%, 5÷15% kationowe i amfoteryczne środki powierzchniowo 
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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. 


