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TOALETNÝ KAMEŇ A HRDZA   
pH   

1   

   

 Gél pripravený na použitie   na odstránenie hrdze,  minerálnych infiltrátov  – šupiny a silných nečistôt 

z  záchodových mis, pisoárov, bidetov.  Bezpečné pre  keramické, smaltované, sklo  a povrchy odolné 

voči kyseline chlorovodíkovej  .  Zanecháva čistý lesklý povrch.   

   

POUŽIŤ:   
- hrdzavé a odvápňovanie, poškodené sanitárne zariadenia (  toaletné misy, pisoáre, kotly, ohrievače);   

   

KOMPOZÍCIA:   
<5 % katiónových  povrchovo aktívnych látok,  pomocných látok;   obsahuje kyselinu chlorovodíkovú až 

do 6%   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Aplikujte prípravok na špinavý povrch, nechajte 2-5 minút a potom opláchnite  silným prúdom vody.  

Koncentrovaný výrobok by sa nemal  používať na  smaltovaných povrchoch,  povrch pokrytý 

prípravkom  by sa nemal  nechať vyschnúť.     

   

Poznámka:   

  Na čistenie nepoužívajte armatúry a povrchy z nehrdzavejúcej ocele.   Používajte len na povrchoch 
odolných voči  kyseline chlorovodíkovej.  

   

ZAGROŻENIA:   
Piktogram:   

   
   

 Signálne slovo:   

POZNÁMKA   

   

 Výstražné upozornenia  :   

H290 – Môže korodovať  kovy   



H315 – Podráždenie  pokožky   
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H319 – Podráždenie    očí  

H412 – Škodlivé pre  vodné organizmy s dlhodobými   účinkami  

   

Bezpečnostné  upozornenia:   

P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranu očí  

P305+P351+P338 – AK V OČIACH:  Niekoľko minút  opatrne   opláchnite vodou. Odstráňte 

kontaktné šošovky,  ak  sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  

P337+P313 – Ak  podráždenie      očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť    

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.   Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

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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