
Nazwa handlowa: EILFIX BC 1 Sanitärreiniger 
Kwaśny płyn do mycia urządzeń sanitarnych

Symbol katalogowy: 218 (dostępne opakowania 218/1 – 1L; 218/5 – 5L; 218/10)

Zastosowanie produktu:
Produkt przeznaczony do stosowania w obszarze sanitarnym. Oszczędny w uŜyciu.
Samoczynnie czyści i pozostawia przyjemny zapach. Usuwa osady kamienia wodnego
oraz uryny. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych powierzchni.

Cechy:
Samoczynnie czyści i pozostawia przyjemny zapach. 
Nie stosować na powierzchniach wraŜliwych na 
działanie kwasów np. marmur, cynk, mosiądz!

Dozowanie:

Produkt stosować rozcieńczony. W zaleŜności od stopnia zabrudzenia stosować 
od 25 do 100 ml produktu na 4 litry wody (od 1:40 do 1:160). W przypadku
występowania osadów z wapnia lub uporczywych zabrudzeń stosować
nierozcieńczony. Do czyszczenia muszli klozetowych oraz bidetów: nanieść 
koncentrat pod obrzeŜa i pozostawić do zadziałania.

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

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

Uwagi o bezpiecze ństwie:
Działa draŜniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. 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: czerwony

konsystencja: ciecz

zapach: owocowy

warto ść pH (koncentrat): ok 1-2 (koncentrat)

gęsto ść: 1,013 g/ml

Skład: Zawiera:  niejonowe  środki  powierzchniowo  czynne  (5-15%),  kationowe 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.


