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STAL NIERDZEWNA  
MLECZKO DO KONSERWACJI 

pH 

8 

 
 Gotowy do użycia preparat do konserwacji stali nierdzewnej z wyraźnym efektem 
wybłyszczenia. Preparat oparty na  wosku Carnauba, który odpowiedzialny jest za uzyskanie 
zwiększonego efektu połysku oraz nadanie powierzchni idealnej gładkości, wypełniając 
drobne mikrorysy. Tworzy skuteczną ochronę przed wilgocią, korozją, osadzaniem się brudu, 
solą oraz szkodliwym oddziaływaniem innych czynników, zwiększając jednocześnie 
intensywność barwy.  
 

ZASTOSOWANIE: 
- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej. 
 
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. 
Preparat gotowy do użycia. Przed zastosowaniem stal nierdzewną dokładnie umyć z 
zabrudzeń eksploatacyjnych oraz osadów mineralnych. Następnie bezpośrednio przed 
nałożeniem preparatu odtłuścić powierzchnię stali. 
Na dokładnie umytą, suchą powierzchnię równomiernie nanieść produkt, delikatnie wcierając  
okrężnymi ruchami. Cienko nałożoną warstwę preparatu pozostawić na powierzchni na około 
godzinę. Następnie wolnymi, kolistymi ruchami dokładnie wypolerować powierzchnię.  
 
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. 
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S2 – 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. 


