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STEEL MAT 
SYMBOL pH 

DS-19 - 

 
 Preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej - gładkiej, matowej oraz strukturalnej. Zalecany do 

zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia 

np. myjni samochodowych. Preparat zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Spowalnia proces 

utleniania. Maskuje przebarwienia. Nie wymaga polerowania. Może być również stosowany w 

temperaturach ujemnych. Atest PZH Nr H-HŻ-6071-0120/2014/A. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej gładkiej, matowej oraz strukturalnej, 

- obudowy sprzętu AGD, okapy wentylacyjne, ościeżnice, kabiny wind. 

 

SKŁAD: 
>30% węglowodory alifatyczne, komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Preparat gotowy do użycia nie rozcieńczać. Nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię za 

pomocą spryskiwacza lub szmatki. Dokładnie rozprowadzić. Pozostawić do wyschnięcia. 

Uwaga! Nie stosować preparatu w temperaturze powyżej 25 °C oraz w pobliżu ognia. Nie stosować na 

powierzchnie mające kontakt z żywnością. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem/ 
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NIE wywoływać wymiotów 

Przechowywać pod zamknięciem 

 

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 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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