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WANNY - ODTŁUSZCZACZ 
pH 

13 

 
 Gotowy do użycia preparat do odtłuszczania powierzchni wanny z zabrudzeń 
powstałych na skutek stosowania tłustych dodatków kąpielowych takich jak: olejki, preparaty 
nawilżające, tłuste płyny kąpielowe, mleczka, oliwki dla dzieci, olejki eteryczne. Doskonale 
odtłuszcza mytą powierzchnię usuwając zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i 
mineralnego, złogi mydła. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- wanny, brodziki. 
 
SKŁAD: 
wodorotlenek sodu do 2%, fosfoniany do 5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne do 
1%, substancje pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Stosować bez rozcieńczania. Nanieść na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza, 
pozostawić 2-3 min, przeszorować zmywakiem bądź gąbką, a następnie spłukać wodą i 
przystąpić do bieżącego mycia wanny. Wytrzeć do sucha.  
  
ZAGROŻENIA: 
Xi - Drażniący.  
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę. 
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. 
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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. 


