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Sanetin 
 

Alkaliczny, umiarkowanie pieniący preparat czyszczący. 
 

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

 
 
Przeznaczenie: 
umiarkowanie pieniący,  
alkaliczny preparat 
przeznaczony Biodegradalny. 
Skuteczny i ekonomiczny 
preparat o delikatnym zapachu 
do codziennego, ręcznego 
mycia powierzchni górnych i 
podłogowych: drewnianych 
(zabezpieczonych), parkietu, 
korka, paneli, PVC, terakoty, 
powierzchni laminowanych, 
malowanych, lakierowanych i 
nierdzewnych itp. z typowych 
zanieczyszczeń. Nie wymaga 
spłukiwania. Zawiera olejek sosnowy, który doskonale 
chroni i pielęgnuje zabezpieczone powierzchnie drewniane i 
lakierowane. Pozostawia przyjemny, zapach świeży 
 
Zastosowanie 
Roztwór roboczy nanieść na czyszczoną powierzchnię przy 
pomocy opryskiwacza, zwilżonej preparatem ściereczki lub 
mopem. Wytrzeć do sucha. 
Dozowanie i typowe zastosowania:     w zależności stopnia i 
intensywności zanieczyszczenia: 
mycie ręczne     -  20ml-100ml na 10l wody 

 

    
 
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 9,8,  ciecz żółtawa o świeżym zapachu 
Opakowania: 12x1 l     Nr:art: 0201 
                                3x5 l       Nr:art :0204 
                                25  l        Nr:art: 0207 

                    
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
                                     
Nie posiada określenie niebezpieczeństwa: 
 
Określenia rodzaju zagrożenia 
        R 36 Działa drażniąco na oczy 

R 41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
 
Data produkcji: na opakowaniu 
 
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, zatem z uwagi na rozliczne czynniki 
występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy 
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do 
konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Producent 
nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty 
spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem 
preparatu 


