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RUBBER OFF 
SYMBOL pH 

P-17 13 

 
 Uniwersalny produkt do usuwania wszelkiego rodzaju śladów po gumie z mikroporowatych 
powierzchni odpornych na wodę oraz zasady. Doskonale usuwa ślady po oponach oraz obuwiu. 
Rozpuszcza tłusty brud eksploatacyjny oraz kleje stosowane przez sportowców – żywiczne, 
parafinowe.  
 
ZASTOSOWANIE: 
Zalecany do gruntownego czyszczenia: 
- posadzek przemysłowych (żywice epoksydowe, beton, gres, kamień naturalny) 
- posadzek biurowych (ceramika, linoleum, PCV, itp.) 
- posadzek sportowych (parkiet, PCV, itp.) 
 
SKŁAD: 
<5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze 

 
SPOSÓB UŻYCIA: 

• bieżące zabrudzenia 0,5-2,0% (50 – 200 ml/ 10 l wody)  
• stare zabrudzenia 10-20% (1-2l/10 l wody) 
• czyszczenie punktowe (brud nawarstwiony) 1:3 z wodą 

Sporządzić roztwór roboczy w zależności od stopnia zabrudzenia. Nanieść na zanieczyszczoną 
powierzchnię. Odczekać około 1-2 min. Przeszorować ręcznie lub maszynowo. Zebrać brud, zmyć 
powierzchnię wodą, a następnie osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia.  
Uwaga: na wprawy polimerowe stosować punktowo roztwór maksymalnie 1% (100ml/10 l wody). 

 
ZAGROŻENIA: 

 
Działa drażniąco na skórę 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak produkt. 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). 
 


