
SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Opis

Cechy
• Idealny do codziennego mycia i odkamieniania twardych, wodoodpornych powierzchni 

w łazienkach i toaletach;
• 

Zalety
• 

• 
• 

• 

Preparat do codziennego mycia wodoodpornych powierzchni
w toaletach oraz usuwania osadów kamienia wapiennego

• 
• 
• 
• 

Sposób użycia

  Zastosowanie

Metoda natryskowa

• Spryskać roztworem wilgotną ściereczkę a następnie przetrzeć powierzchnię. 
• W przypadku silniejszych do usunięcia zabrudzeń, używać nierysującego skrobaka. 
• Ściereczkę należy płukać lub wymieniać regularnie.

•        Napełnić butelkę 750 ml wodą i dodać do niej 7,5 ml preparatu SURE Washroom
Cleaner & Descaler        

 SURE Washroom Cleaner & Descaler jest częścią unikalnej gamy produktów opartych na 
składnikach pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalnych, przeznaczonych do co-
dziennego, profesjonalnego utrzymania czystości. SURE Washroom Cleaner & Descaler jest 
skoncentrowanym preparatem do codziennego i okresowego mycia twardych, wodo-
odpornych powierzchni w toaletach, szczególnie polecany przy używaniu wody twardej.
Dzięki specjalnej formule zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Usuwa osady kamienia
wapiennego. Regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się kamienia na powierzchniach.

Czyści nie pozostawiając śladów i zacieków na powierzchni;
Bez dodatków zapachowych i barwiących;
Zawiera składniki pochodzenia roślinnego ze zródeł odnawialnych;
W 100% biodegradowalny i podlegający naturalnym procesom rozkładu;
Nieklasyfkowany, bez znaków zagrożenia na opakowaniu (bezpieczny dla
użytkownika oraz środowiska naturalnego).

Znikomy wpływ na środowisko naturalne.

Ekonomiczny w użyciu dzięki swej skoncentrowanej formule- skuteczny nawet przy
niskich stężeniach użytkowych;
Doskonałe właściwości myjące i odkamieniające w warunkach wody twardej;
Odpowiedni do stosowania na powierzchniach takich jak armatura chromowana czy
stal nierdzewna;

Dozowanie

Metoda natryskowa:              7,5 ml na butelkę ze spryskiwaczem 750 m l (stężenie 1%)
Metoda wiaderkowa:             10 ml na każdy litr wody (stężenie 1%)
Mopowanie na m okro:         10 ml na każ dy litr wody (stężenie 1%)



SURE ® Washroom Cleaner & Descaler

Metoda wiaderkowa/ mopowanie na mokro 

• W roztworze namoczyć ściereczkę / gąbkę lub mop, wycisnąć aby usunąć nadmiar wody, a następnie przecierać powierzchnie.
• W przypadku silniejszych do usunięcia zabrudzeń, używać nieryskującego skrobaka

 

• Dodać 10 ml preparatu SURE Washroom Cleaner & Descaler na każdy litr wody w wiadrze (1%).

Kompatybilność produktu

W zalecanych warunkach SURE Washroom Cleaner & Descaler może być stosowany na wszystkich wodoodpornych powierzchniach.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody (niezabezpieczone powierzchnie drewniane, korkowe).
W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na powierzchnie, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym
miejscu.

Informacje o środowisku

Dane techniczne:

Postać:  bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
pH koncentrat: ok. 2
Gęstość (20°C):  ok. 1,07
Lepkość (20°C):  ok. 50 mPa.s 

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem SURE Washroom Cleaner & Descaler, 
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem 
znajdują się w karcie charakterystyki.

Tylko do profesjonalnego stosowania.

*SURE Washroom Cleaner & Descaler jest  w 100% biodegradowalny zgodnie z testem OECD 301B.

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certyfkowanego odbiorcę lub zgodnie
z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub 
recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiazującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywnosci, napojów i środków żywienia zwierząt.

Postępowanie z odpadami

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji

Wchodzi w reakcję z alkaliami. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Zwiększyć dozowanie do 30 ml preparatu na każdy litr wody (3%).

specyfikacji produktu.



SURE ® Washroom Cleaner & Descaler

SURE Washroom Cleaner & Descaler jest dostępny w butelkach 1 L oraz kanistrach 5 litrów, podlegających recyklingowi.
Kanister 5 litrowy może służyć do uzupełniania butelek 1 L, w celu łatwego codziennego użycia.

Dostępne opakowania

Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt przez skórę: Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: 
Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.
Połknięcie: Natychmiast wypić 1 szklankę wody. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

www.diversey.com
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