
TOOTEINFO 
 SANITAARPUHASTUSVAHEND                  

RAPIDO 

Art. No. 601.082 10 L kanister 
Art. No. 601.083 6 x 1 L pudel 
 

• tõhus soolhapetel põhinev süvapuhastusvahend 

• eemaldab efektiivselt kauaaegselt puhastamata katlakivi- 
  ja uriinisadestised, rooste- ja tsemendiplekid 

• toimib korrosioonitõrjeainena 
KASUTUSALA: 
Sobib kasutamiseks kõikidel happekindlatel pindadel ja materjalidel,  
mis on tavapärased sise- ja välibasseinides ning teistes niisketes  
ruumides. Võib kasutada ka pindade igapäevaseks puhastamiseks  
kareda veega kohtades. Ei tohi kasutada happetundlikel pindadel:  
marmor, graniit, tsink, kunstkivi, kroom, email, alumiinium, nikkel,  
WC-poti kaaned jne. 

 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED: 
Enne töö alustamist tehke väikesel alal test, kas toode sobib sellele materjalile. Enne puhastamist  
niisutage pinda korralikult veega. Kandke toodet pinnale kontsentraadina või lahjendatuna  
vahekorras: 
Süvapuhastus: 1:10 (800ml/8L vett). 
Kerge puhastus: 1:50 (160ml/8L vett) kuni 1:100 (320ml/8L vett). 
 
Vastavalt määrdumuse astmele laske lahusel vähemalt mõni minut mõjuda. Parema tulemuse  
saamiseks korrake vajadusel toimingut. Pärast puhastamist loputage pindu rohke külma veega,  
et hoida ära happeliste ainete kahjulikku mõju pindadele. 

 

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

neid nõudeid ei tunnustata. 

 
TEHNILISED ANDMED: 
Olek:  punane vedelik 
Lõhn:  lõhnav 
Viskoossus: madal 
Tihedus:  1060 g/L 
pH-väärtus  
tarnimisel: 1 
 

 
KOOSTISAINED: 
Alla 5 %: mitteioonsed pindaktiivsed ained 
Sisaldab:  lõhnaained 
Gis-kood: GS 80 
Säilivus: originaalmahutis vähemalt üks aasta 
 

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

 

MÄRGISTAMINE 

 
TRANSPORT: ÜRO nr: 1789 / Ametlik transpordinimetus: soolhape /Klass:8 

   Klass:8 /Pakendigrupp: II / ADR 
 

 

Sisaldab soolhapet 
 

OHULAUSED: 

 H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
HOIATUSLAUSED: 

 P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

 P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 

 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.  

 P303+361+353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik saastunud 

 rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega/loputada duši all. 
 P301+330+331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda 

 esile oksendamist. 

 P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või 

 arstiga. 

. 


