
 

 
 Patronal-eco  

Szaniter tisztítószer véd ő formulával 

Tulajdonságok  
Felhasználásra kész, napi szaniter tisztítószer, ökológiai savkombinációval.  A felhasznált  
erős szerves savaknak köszönhetően egy kíméletes, gyors és gond nélküli tisztítást tesz 
lehetővé a szaniter egész területén. A savra érzékeny felületek, mint pl. krómozott vagy  
nem krómozott réz, zománc, különböző savra érzékeny műanyag tárgyak, eloxál és savra 
érzékeny természetes- és műkő felületek károsodhatnak.        
 
Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Nem ionos tenzidek < 5%, szerves savak, vízbázisú oldószerek, színanyagok, illatanyagok. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 1                            pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 4 
 
Felhasználási terület  
Szaniter területen minden sav- és vízálló felületen és tárgyon alkalmazható, mint  
pl.: kerámiából készült fali- és padlócsempe, mosdókagyló, WC-csésze, piszoár  
kerámiából, porcelánból vagy nemesacélból. Figyelem: poliamidból készült tárgyak és 
zománcozott kádak/mosdók ill. a mésztartalmú felületek (pl.: márvány) a sav által 
roncsolódhatnak.  
 
Felhasználás  
Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé  
szembetűnő részen. 
 
Felülettisztítás: 
A tisztítószert higítatlanul, nedves kendővel vagy nem karcoló  
szivaccsal vigyük fel a felületre és dolgozzuk szét, majd vízzel  
öblítsük ill. töröljük le. A WC- csésze tisztításánál, hígítás nélkül  
spricceljük a perem alá a tisztítószert, a WC kefével dolgozzunk,  
rövid ideig hagyjuk hatni, majd öblítsük le 
 
vagy 
 
adjunk 1-2 spricnit 4-8 liter hideg vízhez. A szert szivaccsal vagy  
kendővel vigyük fel és dolgozzuk szét, majd tiszta vízzel  
töröljük vagy öblítsük le. 
 
 

Anyagszükséglet / m²  
Felülettisztítás: 1 – 5 ml 

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező. P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P308/313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
Tartalmaz: Methanesulfonic acid (INCI)  
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!  

 

Kiszerelés  
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 40 32 01 
10 literes kanna Cikkszám: j 40 32 10 
 

Szaniter 
tisztítás  
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Egyéb utasítás  
A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A 
termék koncentrátum, ezért kevés mennyiség is elegendő belőle. További 
információ az EU ökocímke-honlapján található: www.ecolabel.eu. A tenzidek 
növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A csomagolás 
újrahasznosítható. 


