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WANNY Z HYDROMASAŻEM 

SYMBOL pH 

T-48 1 

 

 Preparat przeznaczony do czyszczenia wanien z hydromasażem. Odkamienia i odświeża 

kanały przepływowe. Skutecznie usuwa osady wapienne, tłuszcz, złogi mydła i olejków kąpielowych. 

Zawiera kwas mlekowy oraz olejek z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający bakterie. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- wanny z hydromasażem. 

 

SKŁAD: 
Zawiera kwasy organiczne do 10%,  <5% anionowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, 

kompozycja zapachowa (Limonene). 

 

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

chemicznej. 

Automatyczny system dozowania – postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny. W 

pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą wodą do około 3 cm powyżej ostatniej linii dysz. 

Wlać 50 ml preparatu i wyłączyć wannę. Po 15 minutach pracy hydromasażu należy wypuścić 

preparat czyszczący. Następnie przepłukać system dysz i wannę czystą wodą. Stosować przynajmniej 

raz na 2 tygodnie. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

mailto:tenzi@tenzi.pl
http://www.tenzi.pl/


 

 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Strona 2 z 2 

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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