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PANELE LAMINOWANE 
pH 

10 

 
 Doskonały, super skoncentrowany preparat do ekologicznego mycia paneli laminowanych. 
Łatwo usuwa zabrudzenia oleiste, tłuszczowe, codzienny brud i kurz. Utrzymuje naturalne 
właściwości mytych podłoży. Zalecany do mycia i pielęgnacji podłogowych i ściennych paneli 
laminowanych, jak również oklein meblowych, lakierowanego drewna. Nie pozostawia smug i 
zacieków.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- panele laminowane podłogowe i ścienne, 
- okleiny meblowe, lakierowane drewno. 
 
SKŁAD: 
Preparat nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz substancji 
określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. 
Stosować ręcznie lub maszynowo. Zaleca się stosować rozcieńczenie koncentratu 0,5÷1% 
(50÷100 ml/10 l wody). W przypadkach wymagających intensywnego doczyszczenia 
stosować roztwór roboczy o większym stężeniu (2% - 200 ml/10 l wody). Nanieść preparat na 
mytą powierzchnię za pomocą mopa lub szmatki. Przetrzeć powierzchnię do sucha oraz 
przepolerować do uzyskania żądanego efektu. Nie doprowadzać do zalania paneli wodą 
(roztworem roboczym). Preparat nie wymaga wypłukania wodą. 
 
ZAGROŻENIA: 
Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki 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 
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utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


