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POWIERZCHNIE KAMIENNE I 

 Preparat w koncentracie, 
kamiennych i ceramicznych. Doskonale czyś ę
eksploatacyjne (kurz, sadza, tłuszcze), garaż
podczas procesów gnilnych (wokół domu). 
Zalecany do czyszczenia powierzchni dom
 

ZASTOSOWANIE: 
- garaż 
- balkony 
- schody 
 

SKŁAD: 
<10% wodorotlenek sodu, 5÷15%
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą
Mycie gruntowe: nanieść roztwór 200
szczotką. Następnie zebrać brud 
do sucha. 
Mycie bieżące: Nanieść roztwór 40 ml/
mopem. Pozostawić do wyschniecia.
 
ZAGROŻENIA: 
C – Żrący 
R35 – Powoduje poważne oparzenia
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć żą ś ą ę ąć
porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć żą ś ą
S36/37/39 – Nosić odpowiednią ż ą ę
ochronę twarzy.  
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POWIERZCHNIE KAMIENNE I 
CERAMICZNE 

pH 

14 

 
Preparat w koncentracie, przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnę

kamiennych i ceramicznych. Doskonale czyści, zmywa i pielęgnuje. Usuwa zanieczyszczen
urz, sadza, tłuszcze), garażowe, spożywcze oraz zanieczyszczenia 

rocesów gnilnych (wokół domu). Nie nabłyszcza. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. 
Zalecany do czyszczenia powierzchni domowych, ogrodowych i warsztatowych..  

5÷15% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, 
środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze

ż ć ę z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
ść roztwór 200-500 ml / 10 l wody na zabrudzona powierzchnię ć

ą ę ć brud i przepłukać powierzchnię czystą wodą. W razie potrzeby przetrze

żą ść roztwór 40 ml/10 l wody (4 nakrętki) na zabrudzoną powierzchnię
ć do wyschniecia. 

żne oparzenia 
ć zanieczyszczenia skóry i oczu 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć

ą ę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
ć odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 

 

POWIERZCHNIE KAMIENNE I 

ętrznych i wewnętrznych 
ś ęgnuje. Usuwa zanieczyszczenia 

oraz zanieczyszczenia powstające 
ie nabłyszcza. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. 

.   

środki powierzchniowo czynne, <5% 
środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze 

ż ć ę ą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
500 ml / 10 l wody na zabrudzona powierzchnię. Przeszorować 

ę ą ą. W razie potrzeby przetrzeć 

ą powierzchnię. Przetrzeć 

ć żą ś ą wody i zasięgnąć 

ć ą ż ą ękawice ochronne i okulary lub 
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S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli 
to możliwe, pokaż etykietę.  
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i 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. 


