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ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY 

pH 

9 

 
 Gotowy do użycia produkt o silnym działaniu odtłuszczającym. Przebadany 
dermatologicznie i mikrobiologicznie, nie wykazuje właściwości drażniących lub 
uczulających, jest dobrze tolerowany przez wrażliwą skórę. Nie zawiera drażniących 
związków lotnych, w pełni biodegradowalny. Odtłuszcza, czyści i usuwa plamy ze 
wszystkich powierzchni. Posiada wszechstronne zastosowanie. Doskonale doczyszcza 
zabrudzone piekarniki, okapy, mikrofalówki, meble kuchenne oraz wszystkie tłuste i trudne 
do usunięcia zabrudzenia. Niezastąpiony w garażu, warsztacie czy serwisach maszyn i 
urządzeń. Produkt posiada atest PZH. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- powierzchnie tekstylne – odplamiacz 
- wyposażenie kuchni (piekarniki, okapy, mikrofalówki, meble kuchenne, kuchenki) – 
odtłuszczacz 
 
SKŁAD: 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo 
czynne, kompozycja zapachowa, substancja konserwująca (DMDM Hydantoin, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Nanieść na czyszczoną powierzchnie, pozostawić na krótki czas, a następnie wytrzeć do 
sucha. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością powierzchnię po umyciu 
spłukać czystą wodą pitną. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA: 
Piktogram: 

 
 
Hasło ostrzegawcze: 
Uwaga 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności:  
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę 
P102 – Chronić przed dziećmi 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać 
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza  
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 


