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TŁUSTY BRUD - STRONG 
pH 

14 

 
 Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz 
intensywnego czyszczenia posadzek odpornych na działanie substancji alkalicznych. 
Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, 
roślinnego oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Doskonale współpracuje z twardą zimną 
wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych w kuchni i gastronomii. 
Zdaje egzamin również na przemysłowych powierzchniach w przemyśle ciężkim. Dodatkowo 
może zostać wykorzystany do prania bardzo brudnych dywanów oraz ubrań roboczych. 
Bezpieczny dla otoczenia. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- posadzki twarde: beton, lastrico, żywica, cegła, klinkier, kamień naturalny, kamień sztuczny, 
powierzchnie ceramiczne matowe lub szkliwione, bruk, polbruk, płyta chodnikowa; 
- posadzki elastyczne: PCV, linoleum, winyl, lentex, gumoleum; 
- powierzchnie tekstylne sztuczne i naturalne (metodą szamponowania); 
- powierzchnie sanitarne; 
- żaluzje pionowe; 
- elewacje, sidingi. 
 
SKŁAD: 
Zawiera wodorotlenek potasu do 2%, <5% fosfoniany, <15% sól sodowa EDTA, <5% 
niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Doskonale sprawdza się przy zastosowaniu zmywarek, maszyn jednotarczowych oraz maszyn 
wysokociśnieniowych, jednakże w tym przypadku powierzchnia wymaga dokładnego 
spłukania czystą wodą. 
Zalecane rozcieńczenia: w przypadku doczyszczania: 100 – 200 ml/ 10 l wody;  
- codzienne mycie: 25 – 50 ml/ 10 l wody. 
W przypadku powierzchni tekstylnych oraz żaluzji po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą 
wodą. 
 
ZAGROŻENIA: 
Xi - drażniący. 
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i  
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zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  
S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 
– jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.  
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
 
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. 


