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SANIT DEZ 
SYMBOL pH 

T-50 1 

 
 Antybakteryjny preparat do bieŜącego mycia pomieszczeń sanitarnych w koncentracie. 
Zawiera kwas cytrynowy. Bezpieczny dla kaŜdego rodzaju powierzchni, w tym elementy 
chromowane, niklowane, emaliowane, akrylowe, szklane, plastikowe. Jednocześnie myje, dezynfekuje 
i nadaje połysk. Niezwykle skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego typu 
nacieki wodne, kamień, rdzę oraz resztki mydeł. doskonale czyści fugi oraz spoiny cementowe. 
Odkamienia posadzki. Pozostawia długotrwały, świeŜy kwiatowy zapach. Biodegradowalny. 
Bezpieczny dla środowiska. Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami: PN-EN 1276 oraz 
PN-EN 13697. 
 

ZASTOSOWANIE: 
- wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze 
stali nierdzewnej, 
- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe), 
- glazura, 
- posadzki 
- metale kolorowe (miedź, brąz, mosiądz) 
- metale szlachetne (srebro, złoto, platyna) 
- fugi, spoiny cementowe  
 
SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera kwas cytrynowy (substancja czynna) – 5 g, 5÷15% anionowe środki 
powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, kompozycja zapachowa. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego. 
Preparat w koncentracie. Działanie antybakteryjne – stosować bez rozcieńczenia. Na zabrudzona 
powierzchnię nanieść preparat, dokładnie rozprowadzić, pozostawić na czas nie mniej niŜ 5 minut. 
Powierzchnię zmyć bieŜącą wodą.  
W przypadku standardowego mycia zastosować roztwór 1-2% (100-200 ml/10 l wody). Roztwór 
roboczy nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na czas 5-15 minut, po czym zmyć bieŜącą 
wodą.  
Uwaga! nie łączyć z preparatami chlorowymi oraz zasadowymi – moŜliwość powstania szkodliwych 
oparów.  
 
ZAGROśENIA: 
Xi - Substancja draŜniąca.  
R38 – Działa draŜniąco na skórę. 
R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
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S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i  
zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub etykietę. 
S2 – Chronić przed dziećmi 

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


