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E50 STRONG 
Uniwersalny preparat 

odtłuszczający 

 

Wysokoskoncentrowany, alkaliczny preparat czyszczący, przeznaczony do mycia wszelkich wodoodpornych 

powierzchni. Poprzez zastosowanie różnych rozcieńczeń z wodą doskonale nadaje się do mycia gruntownego jak i 

do codziennego utrzymania czystości. Specjalna kompozycja związków alkalicznych i powierzchniowo czynnych 

zapewnia doskonałą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń przemysłowych, śladów z gumy, zabrudzeń 

ropopochodnych, oleistych, tłuszczowych czy osadów kuchennych. Może być stosowany do mycia ręcznego jak i 

maszynowego. Produkt niskopieniący. Ulega łatwej biodegradacji z uwagi na kryteria OECD. Przeznaczony do 

odtłuszczania i czyszczenia elewacji budynków, mycia maszyn mechanicznych, powierzchni betonowych, 

ceramicznych oraz powierzchni ogólnodostępnych w halach produkcyjnych, warsztatach, lokalach gastronomicznych, 

halach magazynowych, hipermarketach, obiektach przemysłowych, hurtowniach i budynkach użyteczności 

publicznej. 

 

 POWIERZCHNIE 

 
   
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 
 
 

ZABRUDZENIA DOZOWANIE 

LEKKIE 5 – 10 ml preparatu do 1 litra wody 

ŚREDNIE 10 – 20 ml preparatu do 1 litra wody 

SILNE 20 – 100 ml preparatu do 1 litra wody 
 

                                                                    Rozcieńczać z zimną lub ciepłą (30⁰C) wodą. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 1L, 5L 

Wartość pH: 12,5 - 13,5 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

 

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są 

biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 

detergentów. 

 

OSTRZEŻENIA 

 

 

 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.  

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.  

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.  

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 lekarzem. 
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