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SANEFRESH 
 

Silnie skoncentrat   preparat  przeznaczony  do usuwania 
nieprzyjemnych zapachów 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie;.  
Silnie skoncentrowany preparat przeznaczony 
do usuwania nieprzyjemnych zapachów w 
szatniach, toaletach, halach produkcyjnych, 
zsypach na śmieci, pojemnikach na odpady 
itp. Posiada właściwości myjące w przypadku 
powierzchni o nieznacznym stopniu 
zanieczyszczenia. Może być stosowany jako 
dodatek zapachowy do bezzapachowych 
preparatów myjących.  
Zastosowanie:  
Usuwanie i likwidacja nieprzyjemnych zapachów  
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
W zale_nosci od intensywnosci nieprzyjemnego 
zapachu oraz zastosowanej techniki czyszczenia 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
stosowac roztwór od 0,5-10%.  
 

      
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne na 
działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu. Nie stosuj 
preparatu w na powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed 
użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
 
Skład: 
 Kokosbensyldimetylammoniumklorid 1-5 %  
Isopropanol 1-5 % 
Fettalkoholetoxilat 5-9,9 %    
                                  
Zgodnie z Rozporzadzeniem EU 648/2003 zawiera: 
5-15% niejonowych substancji powierzchniowo 
czynnych, <5% kationowych substancji 
powierzchniowo czynnych 

Oznaczenie 
 
 

 
 
Xi – Drażniący 

          
R 41       Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
S 24/25   Unikać zanieczyszczenia skóry oczu  
S 26:       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
dużą                                                              . ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39    Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę twarzy 
 
 Zawiera orangeterpen . Może powodować reakcje 
alergiczne. Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z KIFS 
2005:7, 2005:5 bezpieczeństwa zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 1907/2006 
 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Dane techniczne:    
pH 7,0 
Ciecz koloru brązowego o silnym zapachu 
  
Opakowania: Nr art   
3x5 litr -6000 
  
Termin przydatności: 2 lata od daty  produkcji; 
  
Wskazania dodatkowe: 
. Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze 
straty spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu 

 
 
 


