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UNI SHINE GT 

SYMBOL pH 

G-35 9 

 
 Gotowy do uŜycia preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym, świeŜym zapachu. Zalecany 
do wszelkich powierzchni błyszczących (lakierowanych, szkliwionych, glazurowanych). Doskonale 
myje, pielęgnuje, nabłyszcza i zabezpiecza przed wnikaniem brudu meble, blaty, poręcze, parapety, 
wyposaŜenia wnętrz oraz posadzki i boazerie. Bardzo oszczędny w uŜyciu. Bezpieczny dla wszystkich 
powierzchni delikatnych, ekskluzywnych. Ułatwia utrzymanie czystości na mytych powierzchniach 
oraz przedłuŜa czas ich eksploatacji. Nie tworzy tłustej powłoki. Biodegradowalny. Bezpieczny dla 
środowiska.  
  
ZASTOSOWANIE: 
- powierzchnie błyszczące (lakierowane, szkliwione, glazurowane) 
- szkło, pleksa, plastik,  
- drewno lakierowane, panele lakierowane,  
- glazura, terakota, ceramika,  
- kamień szkliwiony polerowany (marmur, granit, trawertyn), gres szkliwiony 
- powierzchnie chromowane, niklowane, stal nierdzewna, lakiery metaliczne 
 
SKŁAD: 
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool, 
Citronellol, Amyl cinnamal). 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Stosować bez rozcieńczenia.  
Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na powierzchnię, po czym przetrzeć szmatką. Nie wymaga 
polerowania.  
 
ZAGROśENIA: 
Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 ze zmianami - Dz. 
U. 2004, Nr 243, poz. 2440; Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222; Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353)). 
 
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. 
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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. 


