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    SANIT DEZ 

 

          Technický list 

 

     SYMBOL pH 

           T-50 1 

 Produkt připravený k použití, určený k neutralizaci nepříjemného zápachu (nikotin, moč, ryby, mošt). Vyznačuje se silnou květinovou vůní, osvěžuje vzduch a zastavuje tvorbu nepříjemného zápachu. Nezanechává žádné 
skvrny. 

POUŽITÍ: - záchodové mísy, pisoáry, koupelnová 

umyvadla (plast a keramika) - obklady, podlahy, 

vany, sprchové kouty, koupelnové kování, 

spárovací hmoty - smaltované výrobky, plastové 

prvky 

SLOŽENÍ: - 5 - 15% aniontových povrchově 
aktivních látek - aromatické složení - kyselina mléčná - pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné 
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POUŽITÍ: Před použitím si přečtěte bezpečnostní 
list produktu. Antibakteriální účinky - použití bez ředění. Produkt opatrně rozetřete na 
kontaminovaný povrch, nechte jej déle než 5 
minut a poté omyjte vodou. Pro standardní použití připravte 1-2% roztok 

(100-200 ml / 10 l vody). Rozetřete na 
kontaminovaný povrch, nechte jej 2-3 minuty  působit a omyjte ho vodou. Otřete jej, dokud není 
suchý. 

Varování: Nemíchejte s chlorem a alkalickými 

látkami - nebezpečí tvorby škodlivých par. 
NEBEZPEČÍ: 
- Dráždí kůži. - Způsobuje vážné poškození očí. 
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / 
ochranné brýle / obličejový štít.  
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře 
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DATUM PRODEJE: 36 měsíců od data výroby. 
Datum výroby / série a datum expirace jsou 

uvedeny na obalu. 

DALŠÍ INFORMACE: Další informace naleznete v bezpečnostním listu. Kontaminované nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát 
ihned vypláchněte. Prázdný kontejner může být skladován v kontejnerech pro sběr plastových obalů nebo může být dodán specializované společnosti k recyklaci. Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy 

 

 
 


