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DUKE 
Uniwersalny preparat myjący do usuwania 

trudnych zabrudzeń woskowych i chemicznych 

 

Duke jest preparatem czyszczącym ogólnego zastosowania, usuwającym trudne zabrudzenia takie jak 

syntetyczne warstwy zabezpieczające do posadzek, wosk, sadza węglowa, parafina czy inne osady 

chemiczne. Może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego wszelkiego rodzaju 

twardych powierzchni odpornych na działanie wody i związków alkalicznych, na przykład posadzek 

cementowych czy PCV. 

 

 

 POWIERZCHNIE 
   
   
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA  
 
 
 
 
 

 

ZABRUDZENIA DOZOWANIE 

LEKKIE 
10-15 ml preparatu do 1 litra 

wody 

ŚREDNIE 
15-20 ml preparatu do 1 litra 

wody 

SILNE 
20-25 ml preparatu do 1 litra 

wody 
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

1. Zamieć posadzkę za pomocą mopa 
2. Rozcieńcz preparat w zimnej wodzie zgodnie z tabelą rozcieńczeń 
3. Nanoś i zbieraj roztwór z posadzki za pomocą mopa lub używaj automatycznej maszyny szorującej 
4. Regularnie wymieniaj roztwór roboczy 
5. Preparat nie wymaga spłukiwania. Nadmiar roztworu można zebrać odkurzaczem wodnym lub 

pozostawić do odparowania. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 1L, 5L; 

Wartość pH: 12,0 – 13,0; 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ 

PRODUKTU, BHP!; 

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. 

 

Zawiera metakrzemian sodu 5-wodny. 
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