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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysta płytka i gres 

 

Profesjonalny środek do czyszczenia 

płytek ceramicznych 

 

 Usuwa najtrudniejsze 

zabrudzenia 

 Przywraca oryginalny kolor 

 Do wnętrz i na zewnątrz 

 

POJEMNOŚĆ 0,575l  

WŁAŚCIWOŚCI Środek Czysta płytka i gres jest przeznaczony do czyszczenia płytek glazurowanych, 

nieglazurowanych, kamiennych oraz do gresu polerowanego i szkliwionego. Szybko i 

skutecznie usuwa najtrudniejsze zanieczyszczenia, tj.: stare osady, tłuszcz, pozostałości po 

środkach czyszczących, osady rdzy i kamienia, plamy oraz inne uciążliwe zabrudzenia. 

Przywraca oryginalny kolor czyszczonym powierzchniom. Może być stosowany wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczeń (tarasy, balkony). 

 

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

rękawic ochronnych. Przed dokonaniem głównego czyszczenia, należy sprawdzić wrażliwość 

powierzchni na preparat w mało widocznym miejscu. 

 

Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Środek obficie nanieść na czyszczoną 

powierzchnię i pozostawić na 3-5 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Za pomocą 

szczotki lub szmatki szorować powierzchnię. Następnie powierzchnię należy dokładnie umyć 

wodą, aby usunąć resztki środka i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku uciążliwych 

zabrudzeń czynność powtórzyć. Po użyciu produktu 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 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować 

rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny kwas fosforowy (V) 75%, 5-15% łatwo 

biodegradowalnych anionowych środków 

powierzchniowo czynnych 

 

pH 0,0-2,0 

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

Postać / kolor Ciecz/ bezbarwny do lekko żółtego   
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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. 

 


