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ILOŚĆ W OPAKOWANIU

ZUŻYCIE

5 L

0,10 L / m2  w zależności od zabrudzenia, sposobu nanoszenia oraz rodzaju i chłonności podłoża. 
W przypadku ręcznego mycia preparat stosuje się w formie nierozcieńczonej lub w przypadku 
słabszych zabrudzeń rozcieńczony z czystą wodą w stosunku 1:1 lub 1:2.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumo-
we, okulary, ubranie robocze). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do 
oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z 
lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

INFORMACJE SPECJALNE

ZALECENIA 
BEZPIECZEŃSTWA

SPOSÓB UŻYCIA Powierzchnię czyszczoną wstępnie spłukać wodą. Preparat nanieść bez rozcieńczenia na frag-
ment czyszczonej powierzchni przy pomocy pistoletu rozpylającego, opryskiwacza ogrodni-
czego, konewką lub pędzlem. Po naniesieniu preparatu na powierzchnię odczekać około 5-10 
minut, następnie nawierzchnię szorować przy użyciu szczotki ze sztywnym włosiem do usunię-
cia plam i zanieczyszczeń. Powierzchnię spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie 
konieczności czynność powtórzyć. Preparat może być stosowany przy użyciu myjki ciśnieniowej 
z dozownikiem na chemię lub lancą do piany, w postaci rozcieńczonej 1:10 Temperatura stoso-
wania od +5°C do +25°C.

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty  produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data pro-
dukcji jest numerem partii. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodze-
nie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnię-
cia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Sto-
sować rękawice ochronne. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć 
dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpa-
dów. Produkt zawiera Sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.  

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ

Preparat do czyszczenia kostki brukowej skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia użyt-
kowe. Efektywnie czyści naloty atmosferyczne i szereg innych zabrudzeń, pojawiających się na 
chodnikach, podjazdach czy ścieżkach. Odświeża wygląd i kolorystykę nawierzchni. Może być 
stosowany także na inne powierzchnie, takie jak na przykład klinkier, cegła, beton czy kamień 
naturalny.

KARTA TECHNICZNA
INSTRUKCJA STOSOWANIA

Uwaga

Niebezpieczeństwo


