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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysta fuga 

 

Środek do czyszczenia fug w kuchni 

i łazience 

 

 Usuwa tłuszcz i silne 

zabrudzenia 

 Odświeża kolor 

 Wysoka skuteczność  

 

POJEMNOŚĆ 0,575l  1l  

WŁAŚCIWOŚCI Czysta fuga szybko i skutecznie czyści każdego rodzaju zabrudzenia fug znajdujących się 

między płytkami podłogowymi i ściennymi. Produkt może być stosowany wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczeń. Do usuwania czarnych plam spowodowanych rozwojem grzybów i 

pleśni na fugach zwykłych i silikonowych oraz na płytkach polecamy użycie środka Preparat 

do usuwania pleśni. Do zabezpieczenia czystych fug przed zabrudzeniem zalecamy 

stosowanie środka Ochrona fug. 

 

Środek Czysta fuga usuwa tłuszcz (kuchnie) oraz pozostałości mydła i środków czyszczących 

(łazienki), a także plamy i inne uciążliwe zanieczyszczenia. Odświeża kolor fug. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Uwaga! Środek silnie stężony o odczynie alkalicznym. Stosując preparat należy używać 

rękawic ochronnych/ odzieży ochronnej/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Przed dokonaniem 

głównego czyszczenia należy dokonać próby na małej powierzchni, aby upewnić się, że 

czyszczona powierzchnia nie ulegnie przebarwieniu. 

 

Produkt stosować w postaci nierozcieńczonej. Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa 

w dół. Preparat obficie nanieść na spoiny i odczekać ok. 1-5 minut (w zależności od stopnia 

zabrudzenia). Przetrzeć wilgotną szczotką lub gąbką, a następnie spłukać wodą. Zużycie 

środka zależy od typu zastosowania oraz intensywności zabrudzeń. Po użyciu produktu 

przesunąć blokadę do pozycji wyjściowej. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. 5–30oC w suchym miejscu, nie wystawiać na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Działa drażniąco na skórę i oczy. Produkt należy przechowywać pod zamknięciem i chronić 

przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.  
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny wodorotlenek sodu,  < 5% anionowych 

środków powierzchniowo czynnych, < 

5% niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych 

 

Postać, kolor Ciecz/bezbarwny do jasno 

żółtego 

Zapach Łagodny, charakterystyczny Mycie narzędzi woda 

pH ok. 12 Gęstość  ok. 1,0 g/ cm3 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


