
 

Oblasti použitia

Farba

Hustota

Obsiahnuté látky

Hodnota pH

Spotreba

Skladovanie

Skladovateľnosť

Forma dodania

Kyslý, šetrný čistiaci prostriedok použiteľný pre čistenie dlaždíc, 
kúpelní, spŕch, plaveckých bazénov, toaliet, aj na odstránenie vodného 
kameňa na armatúrach, perlátoroch, atď.

■ rozpúšťa nečistoty, ktoré možno následne umyť vodou
■ príjemná vôňa
■ biologicky odbúrateľný

Sopro
Sanitär-Reiniger

www.sopro.sk

  Obj. č.

 716

Sopro Sannitärreiniger odstraňuje rýchlo a dôkladne usadeniny vodného a močového kameňa, zvyšky 
vápna a mydla, mastnotu.          
Sopro Sanitärreiniger sa používá pre čistenie všetkých sanitárnych oblastí, na dlaždice, sanitárnu keramiku, 
akrylátové vane, chróm, nehrdzavejúcu oceľ, atď.

zelenkastá

cca 1,0 g/cm2

5-15 % neionické tenzidy, kyseliny, aromatické látky

< 2

15 - 30 m²/liter v závislosti od znečistenia a podkladu

skladovať uzatvorené na chladnom, suchom mieste a chránenom pred mrazom

v originálnom uzatvorenom balení do cca 5 rokov skladovateľné

fľaša s rozprašovačom 1 liter (4 ks v kartóne)



Kyslý, šetrný čistič s príjemnou vôňou, ktorý obsahuje aktívne kyseliny a vysoko kvalitné čistiace komponenty.
- vysoká hospodárnosť vďaka silnému čistiacemu účinku
- rozpúšťa nečistoty, ktoré možno následne umyť vodou
- biologicky odbúrateľný

Sopro Sanitärreiniger sa podľa stupňa znečistenia riedi vodou 1 : 10 a nanáša sa špongiou alebo kartáčom. Pri menších
plochách postačí nastriekať na mokrú špongiu alebo naniesť priamo na objekt. Po dobe pôsobenia od 2–3 minút 
sa omyje dostatočným množstvom vody. Produkt nesmie na povrchu zaschnúť. Čistiaci účinok sa podstatne zvýši
mechanickou podporou (napr. umývacia vaňová špongia). 

Nepoužívat na povrchy citlivé na kyseliny, ako napr. leštený mramor, umelý kameň, smalt, eloxovaný hliník, bronzové
armatúry, určité dekoratívne obklady, atď. Opatrne aj pri určitých plastoch ako nylon, polyamid, atď. V prípade pochyb-
nosti vyskúšať produkt na vzorke. 
Vzhľadom k tvorbe peny pri čistení nie je vhodný pre odvápnenie kávovarov.

Tenzidy sú podľa WRMG prípadne EU- smerníc biologicky odburateľné. Zriedený vodou smie byť vyliaty do kanalizácie.
Polyetylénový prázdný obal je recyklovateľný. Vypláchnuté obaly môžu byť likvidované prostredníctvom systému
recyklačného zberu. WGK2 podľa VwVwS zo 17.05.99, AVV - odpadový kľúč: 06 01 06*.

Označovanie
podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach, symbol nebezpečenstva: Xi dráždivý

Upozornenia na nebezpečenstvá (R – vety)
R 36/38  Dráždi oči a pokožku

Bezpečnostné rady (S vety)
S 2  Nesmie sa dostať do rúk deťom.
S 23 Nevdychovať výpary
S 46  Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S 51  Používajte len na dobre vetranom mieste

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opisom produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny 
prípad použitia. Z údajov nie je možné vyvodiť žiadne nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na naše technické poradenstvo. Najaktuálnejšiu 
verziu uvedených informácií k produktu, ako aj práve platný bezpečnostný list podľa Vyhlášky ES 1907/2006, nájdete na stránke www.sopro.sk.
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Príjem objednávok, technické poradenstvo, výroba a distribúcia
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Weidenweg 14
A-8330 Feldbach
Telefón: +43 (0) 3152 47 11-0 
Fax: +43 (0) 3152 46 93
e-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie distribúcie, marketing a správa
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefón: +43 (0) 7224 67141-0 
Fax: +43 (0) 7224 67181
e-mail: export@sopro.atwww.sopro.sk

Upozornenia pre Vašu 
bezpečnosť

Vlastnosti

Spracovanie

Prosím dbajte

Likvidácia zvyšných 
látok a prázdnych 

obalov


