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POBUDOWLANE CZYSZCZENIE 
POSADZEK 1 

SYMBOL pH 

DT-04 1 

 
 

 Preparat do pobudowanego doczyszczania posadzek odpornych na kwasy. Preparat 

przeznaczony do doczyszczania posadzek z pozostałości cementu, spoin, betonu, zapraw klejowych. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- posadzki odporne na działanie preparatów kwaśnych. 

 

SKŁAD: 
Zawiera kwas solny do 22%, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne. 

 

SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Stosować rozcieńczenie od 1:50 do 1:10 z wodą (200 ml do 1 l /10 l wody). Czyszczoną powierzchnię 
pozamiatać (najlepiej odkurzyć). Nanieść preparat na powierzchnię i pozostawić na około 10 minut 

(nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na posadzce). Następnie przeszorować szczotką, pedem lub 

zmywakiem. Przemyć powierzchnię bieŜącą wodą za pomocą mopa i osuszyć.  

UWAGA! Powierzchnie chłonne typu beton, lastrico, fugi cementowe, kamień naturalny chłonny – 
przed uŜyciem preparatu dobrze nasączyć wodą.  

 

ZAGROśENIA: 
Xi – DraŜniący 
R36/37/38 – Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza 

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 

ochronę twarzy.  

S38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony 
dróg oddechowych.  

S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 

to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

 

TERMIN WAśNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


