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WC GEL 

 

 
 
 
 

Használatra kész erős vízkőoldó tisztítószer WC csészékhez, mely 

így a felület megtisztul és vízkőmentes lesz. 

 HASZNÁLAT 
 

 

Vigye fel a terméket a speciális adagolókupakjával a WC csésze pereme alá, hagyja hatni majd öblítse 

le vízzel.  

Makacs mészkőmaradványok ellen ismételje meg a
 

 HÍGÍTÁS 
 

 

Használatra kész. 
 

 TECHNIKAI ADATOK 
 

 

KÜLSŐ: Folyadék 

SZÍN: Zöld        

ILLAT: Virág        

COV: 0,00% 

 
PH Aktív anyag [%] Sűrűség

< 1,0  

 
 
 
 

WC TISZTÍTÓ 

Higiénikus tisztítás 

Gyors és hatékony a makacs 

vízkőlerakódások esetén is

Kiváló tapadás 

 

Használatra kész erős vízkőoldó tisztítószer WC csészékhez, mely kiválóan tapad a WC kagyló falához 

így a felület megtisztul és vízkőmentes lesz.  

Vigye fel a terméket a speciális adagolókupakjával a WC csésze pereme alá, hagyja hatni majd öblítse 

Makacs mészkőmaradványok ellen ismételje meg a műveletet, és szükség esetén dörzsölje át WC kefével

Sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás 
(cP) 

1.067  80 ± 50 

kony a makacs 

n is 

kiválóan tapad a WC kagyló falához 

Vigye fel a terméket a speciális adagolókupakjával a WC csésze pereme alá, hagyja hatni majd öblítse 

, és szükség esetén dörzsölje át WC kefével. 

Szárazanyag tartalom 
[%] 
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WC GEL 

 

 
 
 
 

 FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. Légúti irritációt okozhat. 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 

és védje a szemét.  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  HA BŐRRE (vagy hajra) 

KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíten

zuhanyozás.  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  Azonnal forduljon 

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

ENYLIMINO)BISETHANOL. 

 

FIGYELEM VESZÉLY 

 
 MEGJEGYZÉSEK 

 

 

Ne használja csapokon és meszes felületeken

Használat előtt mindig olvassa el a Termék adatlapját és B

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszerelést. 

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért nem vállalunk felelősséget

Kizárólag professzionális felhasználásra

 
 CSOMAGOLÁS  

  
Cikk 

 
Kiszerelés 

 7146 ml 750 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. Légúti irritációt okozhat. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülje gőzök belégzését.  Viseljen védőkesztyűt 

és védje a szemét.  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  HA BŐRRE (vagy hajra) 

KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíten

zuhanyozás.  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  Azonnal forduljon 

vagy orvoshoz.  Tartalmaz: Contains Sósav, 2,2'-(OCTADEC

Ne használja csapokon és meszes felületeken (márvány, terrazzo, márványkompozíció

assa el a Termék adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszerelést. 

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért nem vállalunk felelősséget

Kizárólag professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

 
Mennyiség 
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és szemkárosodást okoz.  

károsodást okoz. Kerülje gőzök belégzését.  Viseljen védőkesztyűt 

és védje a szemét.  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  HA BŐRRE (vagy hajra) 

KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy 

zuhanyozás.  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  Azonnal forduljon 

(OCTADEC-9-

márványkompozíció és travertin, stb.). 

iztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszerelést.  

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért nem vállalunk felelősséget 

Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

Raklap 

12x3=36 


