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BLATY KAMIENNE - MLECZKO 
pH 

7 

 
 Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji i impregnacji blatów kamiennych i innych 
powierzchni kamiennych. Preparat doskonale zasklepia mikroszczeliny, jakie pojawiają się w 
powierzchni kamiennej. Jednocześnie podczas impregnacji tworzy cienką warstwę zwaną 
potocznie warstwą ochronną. Ma ona za zadanie zabezpieczyć płytki przed wnikaniem w 
szczeliny brudu trudnego do usunięcia. Konsystencja mleczka ułatwia dozowanie i dokładne 
rozprowadzanie na całej powierzchni, nadaje połysk pielęgnowanej powierzchni. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- blaty kamienne, 
- powierzchnie kamienne. 
 
SKŁAD: 
<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 15-30% węglowodory alifatyczne, 
substancja konserwująca (Benzisothazolinone), substancje pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Na dokładnie umytą i suchą powierzchnię nanieść preparat za pomocą szmatki, bądź 
bezpośrednio. Dokładnie  i starannie rozetrzeć, aby powierzchnia została równomiernie 
pokryta preparatem. Następnie wypolerować. 
 
ZAGROŻENIA: 
Xn – Szkodliwy.  
R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. 
R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie 
skóry. 
S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne 
S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza 
i pokazać opakowanie lub etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
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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. 


