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DYWANY, WYKŁADZINY, TAPICERKI – 
ODPLAMIACZ, ODTŁUSZCZACZ GT 

pH 

14 

 
 Doskonały, wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania powierzchni i przedmiotów. 
Skutecznie zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. 
Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części samochodowych, urządzeń w 
garażu, ogrodzie, w miejscu pracy i relaksu. Z powodzeniem usuwa trudne do usunięcia tłuste 
zabrudzenia z naczyń, grilla, piekarnika, okapu i urządzeń kuchennych, szyby kominkowej, 
okna, wykładzin i powierzchni tekstylnych, biurka i urządzeń biurowych, mebli plastikowych, 
rolet, motocykla, samochodu, kosiarki oraz innych urządzeń i przedmiotów.  
 

ZASTOSOWANIE: 
- urządzenia kuchenne, 
- wykładziny i powierzchnie tekstylne, 
- motocykle, samochody, 
- posadzki elastyczne: PCV, linoleum, winyl, lentex, gumoleum. 
 

SKŁAD: 
Zawiera wodorotlenek potasu do 2%, <5% fosfoniany, fosforany <5% kationowe i niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Produkt gotowy do u życia. Rozpylić równomiernie na zabrudzoną powierzchnię, 
przeszorować lub przetrzeć, a następnie spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń 
pozostawić na kilka minut po czym przetrzeć mytą powierzchnię. Uwaga! Preparatu nie 
należy stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego transparentnego 
plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna. Najlepiej przed użyciem wykonać 
próbę w miejscu niewidocznym. 
W przypadku powierzchni kuchennych po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą pitną. 
 
ZAGROŻENIA: 
Xi - Substancja drażniąca. 
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i  
zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
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twarzy.  
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi. 
 
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 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


