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MLECZKO DO MEBLI 
LAKIEROWANYCH Z POŁYSKIEM 

pH 

7 

 
 Mleczko przeznaczone jest w szczególności do głębokiej pielęgnacji oraz 
zabezpieczania wszelkich powierzchni lakierowanych. Naturalne woski zawarte w recepturze 
pielęgnują, odżywiają i zabezpieczają przed nieznacznymi zarysowaniami oraz sprawiają, że 
oznaki zużycia są mniej widoczne. Intensywny połysk sprawia, że meble ponownie ożywają. 
Może być stosowane do powierzchni matowych, jak i błyszczących. Pielęgnuje i odżywia nie 
pozostawiając tłustych plam i smug. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- meble lakierowane. 
 
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. 


