
TOOTEINFO 
 SANITAARPUHASTUSVAHEND                  

PREMIUM NO1 VISKOOS 

Art. No. 183.342 10 L kanister 
Art. No. 183.343 6 x 1 L pudel 
 
*kauakestva värske lõhnaga igapäevane sanitaarpuhastusvahend 
*eemaldab katlakivi-, kaltsiumseebi-, uriini-, rooste ja rasvasadestised 
*viskoossus tagab pikemaajalise kontakti pinnaga ja seetõttu on  

          eriti efektiivne kaldpindadel 
*korrapärane kasutus hoiab ära katlakivi moodustumise 
*kuivab kiiresti ja ei jäta jälgi 
*kasutatav ka pihustatavate otsikutega 

 

KASUTUSALA: 

Kiiresti toimiv sanitaarpuhastusvahend põhineb kõrge tõhususega  

 sulfamiinhapetel. Sobiv kasutamiseks kõikidel happe- ja veekindlatel pindadel: seina- ja  

 põrandaplaadid, kraanikausid, WC-potid, keraamilised pissuaarid, portselan ja roostevaba teras. 

Ei ole kasutatav happetundlikel pindadel. 

 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED: 
Enne töö alustamist tehke väikesel alal test, kas toode sobib sellele materjalile. 
 
Igapäevane puhastus: 20–80 ml/8 L külma vee kohta. Tugeva määrdumuse korral kuni 400 ml/8 L 
külma vee kohta. Laske tootel natuke mõjuda, seejärel loputage puhta külma veega. WC-pottidesse 
ja pissuaaridesse valage lahjendamata toodet. Laske tootel natuke mõjuda, puhastage pott harjaga. 
Pärast puhastamist loputage veega. 
 
Pinna puhastus: Laske lahjendamata toodet puhastuslapile või -svammile, seejärel puhastage pinnad. 
Pärast lühiaegset toimet loputage puhta külma veega. 

 

Kui toodet kasutatakse ebaõigesti ja selle tagajärgedest tulenevalt esitatakse nõudeid, siis neid nõudeid 

ei tunnustata. 

 

TEHNILISED ANDMED: 
Olek:  punane 
vedelik 
Lõhn:  värske 
Viskoossus: viskoosne 
Tihedus:  1070 g/L 
pH-väärtus tarnimisel: 1 
 

KOOSTISAINED: 
Alla 5 %: anioonsed pindaktiivsed ained, mitteioonsed 
pindaktiivsed ained 
Sisaldab:  lõhnaained, kumariin, alfa-isometüül-ionoon 
Gis-kood: GS 25 
Säilivus: originaalmahutis vähemalt üks aasta 
 

Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad 
detergentide biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on 
sätestatud EÜ määruses nr 648/2004. 

 
MÄRGISTAMINE 

 
 TRANSPORT: ADR-transpordimääruste kohaselt ei ole see toode ohtlik kaup. 

      

OHULAUSED: 

 H315 Põhjustab nahaärritust 

 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 

 

HOIATUSLAUSED: 
 P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

 P260 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. 

 P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

 P305+351+338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti  jooksul 

 ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui 

 neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 

 P337+331: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. 

 P302+352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. 

 
  

. 


