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1. DANE TECHNICZNE 

Stan fizyczny Płyn 

Zapach Rozpuszczalnikowy 

Kolor - 

Substancja aktywna 1-BUTOXY-2-PROPANOL, GLUKOZYT LAURYLOWY 

Opakowanie Polietylenowa butelka z rozpylaczem 

Okres ważności 10 lat od daty produkcji na opakowaniu 

Sposób 

przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła, 

iskrzenia, płomienia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie 

przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. 

Pojemność 500 ml 

Postępowanie z 

odpadami 
Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych 

Bezpieczeństwo 

stosowania w Karcie 

charakterystyki 

http://www.quickfds.com/out/18534%2D37775%2D17427%2D018586.pdf  

 

Kod EAN 3365000430927 

Typ 

 

PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO 

I PROFESJONALNEGO. 

 

SPECJALISTYCZNY, ZASADOWY PREPARAT 

DO USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ 

NA POWIERZCHNIACH ZMYWALNYCH NA MOKRO 
 

Opis działania 

 

Preparat szybko rozpuszcza wżarty, stary brud, 

tłuszcze spożywcze i przemysłowe 

 

Obszar zastosowania 
Dom, garaż, warsztat, restauracje, powierzchnie 

biurowe i przemysłowe 

Powierzchnie 

 

Płytki ścienne i podłogowe, lastriko, beton, 

cement, tworzywa sztuczne, powierzchnie 

mineralne, ceramiczne, emaliowane i szkliwione, 

laminaty, cegła, klinkier, kamień, marmur 
 

http://www.quickfds.com/out/18534-37775-17427-018586.pdf
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2. INSTRUKCJA STOSOWANIA 

Warunki podczas 

stosowania 

 

Dobra wentylacja 

 

Wstępne 

przygotowanie 

 

Brak specyficznych zaleceń 

 

Sposób użycia 

 

1. Rozpylić na brudne powierzchnie z odległości ok. 20 cm. 

2. Odczekać  chwilę, żeby preparat zaczął działać na mytą 

powierzchnię. 

3. Czyścić w zależności od grubości warstwy brudu lub tłuszczu 

szczotką, szorstką myjką lub gąbką. 

4. Na bieżąco usuwać rozpuszczony brud i tłuszcz często płukaną 

w ciepłej wodzie mikrofibrą lub gąbką celulozową. 

5. Dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą przy pomocy 

mikrofibry lub gąbki celulozowej. 

6. Pozostawić do wyschnięcia. 

 

Uwagi 

 

Jeżeli powierzchnia pokryta jest bardzo grubą warstwą starego 

brudu lub tłuszczu należy obficie rozpylić preparat, 

a rozpuszczający się brud po wyszorowaniu powierzchni szczotką, 

najpierw usuwać za pomocą papierzanego czyściwa, dopiero 

później na mokro. 
 

Akcesoria Szczotka, myjka, mikrofibra, gąbka celulozowa 

 


