
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

    

WC-POWER   

SYMBOL   

T-51   

pH   

1   

   

 Kvázi  čistiaca  kvapalina  s mierne zvýšenou viskozitou.   Účinne odstraňuje  vápenec, 

usadeniny mydla, sfarbenie  vo forme infiltrácií hrdze a  moču.   Prípravok zanecháva 

charakteristický antiseptický  zápach.  Bezpečné pre všetky  povrchy odolné voči kyselinám.   

Obsahuje kyselinu fosforečnú a kyselinu mliečnu.   

      

APLIKÁCIA:   

- vane, sprchové podnosy,  sprchové kabíny,  kúpeľňové armatúry (smaltované spotrebiče),  

prvky  z nehrdzavejúcej ocele,    

- škrupiny, pisoáre, umývadlá (keramické a plastové zariadenia), podlahy (glazúra, terakota).   

   

KOMPOZÍCIA:   

<5% aniónové  povrchovo aktívne látky, <5%  neiónové  povrchovo aktívne látky,  zloženie  

vône (Linalool)   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Produkt v koncentráte. V prípade silných nečistôt používajte bez zriedenia. Aplikujte výrobok  

na  špinavý povrch, dôkladne distribuujte, nechajte asi 5 minút.  Dôkladne opláchnite    vodou, 

ktorá sa má spotrebovať.    

- Vane, sprchové podnosy,  sprchové kabíny: 1-2% (100-200 ml/ 10l vody).    Naneste 

prípravok handričkou, špongiou alebo ručne a potom umyte vodou a utrite dosucha.   

- Toalety,  pisoáre, umývadlá: 1-10% (100-1000 ml/10l vody).  Naneste  prípravok  handričkou, 

špongiou a potom umyte vodou.    

- Podlahy  : praktické vybavenie: 2% (200ml / 10l vody).    

POZNÁMKA!  Nepoužívajte s  alkalickými prípravkami a obsahujúcimi aktívny chlór - 

možnosť tvorby škodlivých výparov.   

   

HROZBY:   

   
Nebezpečenstvo  

   



 H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
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TECHNICKÁ KARTA 
   

   

P280 – Používajte ochranu očí  

P305+P351+P338 – AK SA DOSTANETE   DO OČÍ:  Niekoľko minút ostro opláchnite  vodou.  

Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí    P310  – 

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

   

UPLYNUTIE:   

36 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   

Ďalšie informácie sú k dispozícii v  karte bezpečnostných údajov.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, 

ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na 

zber plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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