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ILOŚĆ W OPAKOWANIU

ZUŻYCIE

1 L, 5L

0,1-0,3 L / m2  - w zależności od wielkości zabrudzenia, oraz rodzaju i chłonności podłoża

PRZECHOWYWANIE
I OPAKOWANIE

INFORMACJE SPECJALNE

SPOSÓB UŻYCIA Przed zastosowaniem preparatu należy polać ciepłą wodą powierzchnię przeznaczoną do 
czyszczenia. Płyn najlepiej nanosić opryskiwaczem na zabrudzoną powierzchnię i odczekać ok. 
1-2 minut, a następnie wyczyścić szczotką. Czyszczoną powierzchnię należy obficie spłukać 
wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
W przypadku mocnego i intensywnego zabrudzenia zabieg powtórzyć. Przed przystąpieniem do 
prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże. Temperatura 
stosowania +5°C do +25°C. Unikać czyszczenia na nagrzanych podłożach.

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.  

ZUŻYCIE:  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry 
i uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować ko-
rozję metali. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej 
cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować 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 POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymio-
tów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylo-
wanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do 
upoważnionego odbiorcy odpadów. 
Produkt zawiera: Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas metanosulfonowy.

PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW WAPIENNYCH

Preparat do usuwania wykwitów wapiennych oraz  zabrudzeń cementowych z wyrobów betono-
wych takich jak kostka brukowa, płyty tarasowe i inne. Czyści szybko i skutecznie przywracając 
naturalną strukturę i kolor powierzchni. 
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