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SKÓRA DOCZYSZCZANIE GT 
pH 

11 

 
 Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych 
powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane). Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. 
Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla mytych powierzchni, spowalnia 
proces ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- skóra licowa, lakierowana, 
- tworzywa tekstylne o trwałych barwach, 
- tworzywa sztuczne. 
 
SKŁAD: 
<1% niejonowe związki powierzchniowo czynne, < 1% mydło potasowe, <1% fosforany, kompozycja 
zapachowa 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem. Dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, po czym 
przeszorować miękką szczotką z końskiego włosia lub gąbką. Odczekać około 15-20 sek., a następnie 
zebrać brud. Powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej bieżącej 
wodzie (w zależności od potrzeb). 
 
ZAGROŻENIA: 
Xi – Drażniący 
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry 
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: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
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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. 


