
Nazwa handlowa:
EILFIX AMICIT 
płyn do czyszczenia łazienek i sanitariatów
Do silnych zabrudzeń. 
Z formułą rozpuszczania osadów wapiennych. 
Nie zawiera kwasu solnego.

Symbol katalogowy: 261 (dostępne opakowania 261/1 – 1L; 261/5 – 5L; 261/10 – 10L)

Zastosowanie produktu:

Usuwa osady z wapnia, plamy z wody jak równieŜ pozostałości mydła z płytek,
armatury, przegród prysznicowych, szkła, ceramiki i akrylu. Oszczędny w uŜyciu.
Czyści i pozostawia przyjemny, świeŜy zapach. Szczególnie skuteczny w usuwaniu
osadów z wapnia i moczu. 

Cechy:

Produkt na bazie kwasu sulfamidowego, do stosowania w obszarze sanitarnym.
Uwaga! Fugi nieodporne na kwasy, przed zastosowaniem produktu naleŜy
namoczyć. Po czyszczeniu naleŜy spłukać podłogę, ściany i inne powierzchnie 
czystą wodą. Nie stosować produktu na marmur, emalię i powierzchnie wraŜliwe na
kwasy. WraŜliwość materiału sprawdzić w niewidocznym miejscu.

Dozowanie:

Czyszczenie gruntowne: 150 ml/8 litrów wody (ok 1:50). 
Czyszczenie codzienne: 50-80 ml/8 litrów wody (od ok 1:100 do 1:160). 
W przypadku silnych zanieczyszczeń i osadów z wapnia stosować nierozcieńczony
produkt. Po zastosowaniu produktu czyszczone powierzchnie spłukać czystą wodą.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. 
W przypadku odpowiedniego przechowywania produktu, termin przydatności wynosi co 
najmniej 2 lata. Chronić przed dostępem dzieci oraz osób postronnych.

Transport i gospodarka
odpadami: Zgodnie z pkt. 13 i 14 Karty Charakterystyki.

Uwagi o bezpiecze ństwie: Działa draŜniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i
oczu.  Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast  duŜą  ilością  wody  i  zasięgnąć
porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ
opakowanie lub etykietę.

Informacje ekologiczne: Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 
biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Właściwo ści fizyko-chemiczne:
kolor: jasnozielony

konsystencja: ciecz

zapach: cytrynowy

warto ść pH (koncentrat): ok 1

gęsto ść: 1,07 g/ml

Skład: Niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje zapachowe. 

Inne informacje: Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Zastrze Ŝenia prawne:
Polskojęzyczne informacje w tym dokumencie opracowane zostały w oparciu o materiały producenta oraz aktualny stan
wiedzy. Firmy BECKER-CHEMIE GmbH oraz PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J. nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz aktualność informacji podanych w tym dokumencie. Informacje tu przedstawione mają jedynie na celu
umoŜliwienie uŜytkownikom poznanie asortymentu towarów sprzedawanych przez firmę PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J.


