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Sanstrike 

Alkaliczny srodek czyszczący do usuwania punktowych zanieczyszczen. 
 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie;.  
Skuteczny i ekonomiczny preparat o 
delikatnym zapachu do szybkiego 
oczyszczania powierzchni, ceramiki, 
glazury, urzadzen sanitarnych, 
powierzchni malowanych, 
lakierowanych i nierdzewnych itp. z 
zanieczyszczen tłuszczowych. 
Doskonale sprawdza sie przy 
czyszczeniu okapów kuchennych, 
oscieżnic i drzwi, poreczy ze stali 
nierdzewnej itp.  
 
Zastosowanie:  
Usuwanie punktowych zanieczyszczen z powierzchni 
górnych poprzez natrysk i wytarcie do sucha czysta 
sciereczka.  
 

     
 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: Stosowac  w postaci 
koncentratu   
 
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej  
powierzchni a gdy to nastąpiło proces czyszczenia 
powtórzyć. 
 
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 
Zezwolenie na produkcje zgodnie z Ustawa o Ochronie 
Srodowiska (nr rejestr. 2410-2609-95) 
 
 
  
 
Skład: 

Propan-2-ol - 1-5% 
Pirofosforan czteropotasowy - 1-5% 
Alkohol etoksylowany - 1-5% 
Zawiera: <5% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych,  
 
Dane techniczne:    
. pH ca 9,8 
Ciecz koloru jasno- błękitnego  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie 
wymaga oznakowania.  
  
R 36- Działa drażniąco na oczy 
R 41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
 
Opakowania:  
12x500 m l Nr art: 6030 
 3x5  l Nr art: 6033 
 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  
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 prawnych 
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze 
straty spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu  


