
CZYSTA ŁAZIENKA 

KARTA TECHNICZNA 

DATA AKTUALIZACJI: 16.02.2018 

 
 

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska, tel. +48 (85) 7336641, fax. +48 (85) 71 86 862 

 
 

MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysta łazienka 

 

Profesjonalny środek do czyszczenie 

urządzeń sanitarnych w łazience 

 

 Usuwa uciążliwe osady z wody, 

mydła, kosmetyków 

 do wanien, umywalek, 

WC, baterii, płytek 

 

POJEMNOŚĆ O,575l  

WŁAŚCIWOŚCI Środek Czysta łazienka jest przeznaczony do czyszczenia armatury oraz wszelkich urządzeń 

sanitarnych w łazience (brodziki, wanny, umywalki, muszle toaletowe). Może być stosowany 

na ceramice, akrylu, stali nierdzewnej, powierzchniach chromowanych, płytkach 

ceramicznych, szkle. Preparat doskonale usuwa uciążliwe osady z wody, mydła, kosmetyków 

oraz nacieki z rdzy i kamienny nalot. Środek przywraca oryginalny wygląd czyszczonym 

powierzchniom. Nie pozostawia smug i zacieków oraz nie rysuje powierzchni. 

 

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

ochronnych.  

Przed stosowaniem wypróbować wrażliwość powierzchni na środek w mało widocznym 

miejscu. Nie stosować na marmurze i kamieniu wapiennym, powierzchniach emaliowanych, 

aluminium oraz innych materiałach wrażliwych na działanie kwasów. 

 

Należy przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Zachowując środki ostrożności 

rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię. Czyścić za pomocą gąbki lub ściereczki. W 

przypadku uporczywych  zabrudzeń pozostawić do zadziałania na okres ok. 5-10 minut. Po 

umyciu przepłukać czyszczoną powierzchnię wodą, w razie potrzeby przetrzeć suchą 

szmatką. Po użyciu środka przesunąć blokadę do pozycji wyjściowej. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie 

wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie 

charakterystyki produktu. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny ˂5% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, kompozycja 

zapachowa 

 

pH ok. 2,5 
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Zapach Łagodny, charakterystyczny Gęstość  ok. 1,0 g/ cm3 

Postać / kolor Ciecz/bezbarwny do jasno żółtego Rozcieńczalnik  Woda  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


