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TRUDNE ZANIECZYSZCZENIA 
MIEJSCOWE 

pH 

- 

 
 Gotowy do użycia doskonały preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i 
alkoholi do miejscowego usuwania wszelkich atramentowych zanieczyszczeń, np. z pisaków, 
markerów, jak również gumy do żucia, zanieczyszczeń olejopochodnych, kleju z etykiet 
samoprzylepnych, pasty do butów, mas bitumicznych, plasteliny, parafiny, śladów po gumie, 
smole oraz do usuwania niektórych farb do tzw. graffiti z powierzchni gładkich. Posiada 
intensywny zapach świeżej pomarańczy. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- blaty, lady i zabrudzenia na meblach biurowych oraz mieszkalnych,  
- ściany w szatniach, poczekalniach, szkołach (pokrytych farba olejną), odporne na działanie 
rozpuszczalników,  
- powierzchnie szkliste, lakierowane drewno, 
- wykładziny dywanowe, 
- pojazdy mechaniczne: osobowe, autobusy, tramwaje, kolej, 
- posadzki twarde. 
 
SKŁAD: 
5-15 % alkohole (izopropanol i etanol), metanol do 10%, terpeny pomarańczowe 5-15%, 
substancje pomocnicze. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Preparat stosować bez rozcieńczania - punktowo. Preparat nie miesza się z wodą. W 
przypadku śladów po gumie dopuszczalne jest rozcieńczenie od 1:1 do 1:10 z wodą, jednak 
wówczas przed każdorazowym użyciem środka należy opakowanie wstrząsnąć w celu 
uzyskania emulsji.  
Preparat nanieść na mytą powierzchnię, odczekać chwilę do momentu zadziałania preparatu, a 
następnie zmyć preparat przy użyciu szmatki. W przypadku nierównych powierzchni preparat 
należy nanieść na zabrudzona powierzchnię, pozostawić na około 10 minut a następnie 
przeszorować i zebrać brud za pomocą szmatki.  
Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat. 
Uwaga! Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas!.  
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ZAGROŻENIA: 
F – Produkt wysoce łatwo palny 
N – Niebezpieczny dla środowiska 
Xn – Szkodliwy 
R11 – Produkt wysoce łatwo palny 
R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu 
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę 
R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
R68 – Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia 
S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji 
S37 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę 
S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 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. 


