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SANEGO WHEELCLEANER A 

Wysoko  alkaliczny preparat do usuwania bardzo silnych zanieczyszczeń z felg stalowych 
 

Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 
Przeznaczenie: 
 Alkaliczny środek czyszczący 
między innymi do felg 
aluminiowych, mycie silnie 
zanieczyszczonych felg stalowych 
mycie silnie zanieczyszczonych 
powierzchni odpornych na działanie 
alkaliów Czystość i daje błyszczącą 
powierzchnię  
Dozowanie: Nanieść na 
czyszczoną powierzchnię przy 
pomocy niskociśnieniowego opryskiwacza lub szczotki i 
po kilku minutach spłukać czystą wodą pod ciśnieniem. 
Stosować nierozcieńczonej lub rozcieńczony -1 
część środka na 5 części wody. 
Uwaga nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na 
powierzchni a gdy do tego doszło czynność mycia 
powtórzyć od początku  

 

     
 
Sposób użycia:  postępować zgodnie z instrukcją obsługi 
automatu myjącego lub szorowarki. 
 
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. 
 
Dane techniczne:  
pH 13,7, ciecz. koloru jasno żołtego 
 
Informacje o transporcie  UN 1814 
  
Opakowania:   
12 x 1 litr   Nr. art: 1565 
3 x 5 litr     Nr. art: 1566 
25 litr         Nr. art: 1569    

 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  
Data produkcji: na opakowani 
 

  
C – ŻRĄCY  
Wodorotlenek potasu 1-5 
 
 
Środki ostrożności: 
R34 Działa drażniąco na drogi oddechowe 
S2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
S26 W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą 
ilością wody i 
S26: Zanieczyszczone oczy przemyć 

natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza 

S 36/37/39:  Nosić odpowiednią odzież ochronną,  
odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę  twarzy 

S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się 
poczujesz,  
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - 
jeżeli to  możliwe pokaż etykietę 

 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W 
przypadku opakowań których nie można wyczyścić 
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie 
charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na 
naszej wiedzy i doświadczeniu. Użytkownik zobowiązany 
jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. 
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze 
straty spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu 

 


