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WANNY Z HYDROMASAŻEM 
pH 

1 

 
 Preparat przeznaczony do czyszczenia wanien z hydromasażem. Skutecznie usuwa 
osad z kamienia (zapobiega ponownemu osadzaniu), tłuszcz, osady z mydła i olejków 
kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olejek z drzewa herbacianego charakteryzujący się 
skutecznym zwalczaniem bakterii. Systematycznie stosowany sprzyja długiemu i 
przyjemnemu korzystaniu z wanny. 
 
 
ZASTOSOWANIE: 
- wanny z hydromasażem. 
 
SKŁAD: 
Zawiera kwasy organiczne do 10%,  <5% anionowe i kationowe związki powierzchniowo 
czynne, kompozycja zapachowa  
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
W przypadku wanien z automatycznym systemem dozowania wlać preparat do wewnętrznego 
systemu czyszczącego wanny w ilości zgodnej z zaleceniem producenta wanny, a następnie 
postępować z instrukcją załączoną do wanny. W przypadku wanien bez automatycznego 
systemu dozowania wlać gorącą wodę do wanny na wysokość 5 cm powyżej otworów 
doprowadzających powietrze, następnie dodać około 50 ml preparatu, włączyć system i 
pozostawić na 15 minut. Po tym czasie wypuścić wodę oraz wypłukać czystą wodą. Preparat 
stosować w zależności od konieczności, zaleca się przynajmniej 1-2 tygodnie. Systematyczne 
stosowanie preparatu gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu. 
  
ZAGROŻENIA: 
Xi - Drażniący.  
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 twarzy. 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi 
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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. 


