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STEEL SHINE 
SYMBOL pH 

DS-20 1 

 
 Produkt do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej, metali kolorowych oraz ich stopów o 

strukturze błyszczącej i półmatowej. Posiada doskonałe właściwości antystatyczne. Nie pozostawia 

tłustych plam. Nadaje połysk. Posiada przyjemny zapach. Zalecany do zewnętrznej oraz wewnętrznej 

zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, itp. oraz 

urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej błyszczącej. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej, metali kolorowych oraz ich stopów o strukturze  

  błyszczącej i półmatowej; 

- zabudowy, balustrady, podesty, kolumny, boazerie. 

 

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

zawiera kwas fosforowy 

 

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

chemicznej. 

Nanieść bezpośrednio na powierzchnię lub na szmatkę. Równomiernie rozprowadzić przy użyciu 

miękkiej szmatki i wypolerować do sucha. Nie stosować do powierzchni mających kontakt z 

żywnością. 

 

ZAGROŻENIA:  

 
 
Uwaga 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

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. 
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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). 
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