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SP-300 Washroom 
Cleaner 

Kwasowy preparat 

czyszczący do łazienek o 

przyjemnym zapachu 

 

Skoncentrowany preparat o działaniu antybakteryjnym, do codziennej pielęgnacji sanitariatów i 

posadzek w sanitariatach, basenach. Doskonale usuwa osady mineralne, osady wapienne, osady 

z mydła, uryny, tłuszcze i inne uporczywe zabrudzenia. Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. 

(chromowanych i niklowanych). Pozostawia przyjemny zapach oraz połysk na czyszczonych 

powierzchniach. Specjalna formuła zapobiega przed ponownym osadzaniem się brudu. Do 

stosowania w codziennej pielęgnacji płytek ściennych i podłogowych, armatury łazienkowej, kabin 

prysznicowych, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i innych urządzeń sanitarnych. 

W celu usunięcia nagromadzonych osadów mineralnych użyć koncentratu. 

 
 

 

 POWIERZCHNIE 
     
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
 
 
 
 

ZABRUDZENIA DOZOWANIE 

LEKKIE 2,5 ml preparatu do 1 litra wody 

ŚREDNIE 5 ml preparatu do 1 litra wody 

SILNE 25 ml preparatu do 1 litra wody 
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

Rozpylić na zmywaną powierzchnię rozcieńczony preparat czyszczący, przeszorować, wytrzeć do czysta 

lub spłukać wodą. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 1L, 5L 

Wartość pH: 1,0 – 2,0 

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 rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy.  

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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