
  

 
  

Sanpurid-Citro  

Санитарен препарат с аромат на лимон 
 
Свойства 
Бързо действащ киселинен санитарен почистващ препарат. Премахва  
замърсявания от варовик, урина, сапун и др. Приятен свеж аромат. Моля  
изплакнете повърхностите обилно с чиста вода след почистване. Моля  
спазвайте препоръките за почистване и поддръжка на производителя на  
санитарни батерии. 
 

Състав (съгласно 648/2004/EC) 
Нейоногенни ПАВ < 5%, неорганични киселини, органични киселини, поддържащи 
съставки, корозионни инхибитори, багрила, аромати (hexyl cinnamal, limonene). 
pH стойност (концентрат): прибл. 1        pH стойност (готов разтвор): прибл. 2 
 

Приложение 
Подходящ за използване върху киселинно устойчиви и водо устойчиви  
повърхности и предмети в санитарни помещения като керамични плочки по  
стени и подове, мивки, тоалетни чинии, писоари направени от керамика, порцелан  
или неръждаема стомана. Чувствителни към киселини повърхности като увредени 
батерии, месинг, алуминии, полиамид, както и естествен и изкуствен камък, които  
не е устойчив на киселини, могат да бъдат увредени от киселинни продукти.  
 

Начин на употреба 
Моля тествайте на незабележимо място преди първа употреба  
за да се уверите дали материала е киселинно устойчив. 
 
Почистване на повърхности / Забърсване: 
Нанесете Sanpurid-Citro неразреден върху влажна кърпа или  
неабразивна гъба и почистете повърхността. Изплакнете или  
избършете обилно с вода. Напръскайте неразреден под ръба  
на тоалетната чиния, разтъркайте с тоалетната четка,  
оставете да подейства за кратко и отмийте. 
 
или 
 
разредете 20 мл в 4 лит студена вода. 
Намокрете повърхността с почистващия разтвор и почистете с  
гъба, кърпа или моп. Изплакнете или избършете с чиста вода. 
 
Kiehl не носи отговорности за щети причинени в резултат  
на неправилна употреба или приложение на продукта. 

Разходна норма на квадратен метър 
Почистване на повърхности/Забърсване: 1-5 мл 

 
GHS 07, Опасно (в концентрирана форма); 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/защита на очите. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ  
С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете 
контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да  
промивате.  
Не е продукт за домашна употреба съгласно 1999/44/EC Чл. 1!      
 
 
 
 
Опаковка 
Кашон 6 x 1 лит бутилки Art. No. j 40 16 01  
10 литра туба Art. No. j 40 16 10 Да се пази от замръзване! 
 

Санитарно 
почистване 
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