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TopEfekt
® 

SANIT 
SYMBOL pH 

T-03 1 

 
 Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu do codziennego mycia sanitariatów. 

Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: resztki mydeł, osady 

mineralne, nacieki po twardej wodzie. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Delikatny – 

nie uszkadza stali szlachetnej, nadaje połysk. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz emalii, 

ceramiki, szkła. Działa zapobiegawczo. Zawiera kwas cytrynowy. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- pomieszczenia sanitarne; wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, urządzenia     

  emaliowane, elementy ze stali nierdzewnej; 

- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe), glazura, posadzki; 

- balustrady, poręcze. 

 

SKŁAD: 
5÷15% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze; 

zawiera kwas cytrynowy 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

W zależności od przeznaczenia stosować następujące rozcieńczenia: 

- doczyszczanie: koncentrat; 

- wanny: 100-200 ml/10 l wody;  

- płytki ceramiczne: 50-100 ml/10 l wody;  

- toalety: 100-500 ml/10 l wody;  

- po wyczyszczeniu zmyć i wypłukać powierzchnię bieżącą wodą. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Stosować rękawice ochronne 
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

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

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 

 

mailto:tenzi@tenzi.pl
http://www.tenzi.pl/

