
Nazwa handlowa:
EILFIX ORANGENÖL
koncentrat
Uniwersalny środek do czyszczenia

Symbol katalogowy: 306 (dostępne opakowania 306/1 – 1L; 306/10 – 10L)

Zastosowanie produktu:

Dzięki zawartości naturalnego olejku pomarańczowego jest wysoce skuteczny 

do: usuwania gumy do żucia, atramentu, tuszu ze wszystkich powierzchni, w tym

tekstylnych; usuwania plam z mebli tapicerowanych, wykładzin oraz dywanów; 

mycia zmywalnych (szczególnie porowatych) powierzchni podłóg oraz laminatów;

usuwania tłustych zabrudzeń w kuchniach i łazienkach; mycia szyb, luster, płytek

ściennych, tworzyw sztucznych i emalii; usuwania owadów, smoły, śniedzi oraz 

innych zabrudzeń z pojazdów, przyczep i plandek. 

Dozowanie:

Przy normalnych zabrudzeniach rozcieńczać od ok 10 ml (dwa pryśnięcia) na 

ok 5L wody, przy bardzo uporczywych zabrudzeniach stosować nierozcieńczony.

Produkt w połączeniu z wodą staje się mleczny. W razie poplamienia ubrań - 

należy je wyprać.

UWAGA!  Przed  użyciem  środka  należy  przeprowadzić wstępną próbę 

odporności danego materiału. Nie stosować na powierzchniach z pleksi, 

plexiglasu, metapleksu oraz innych akryli!

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 bezpieczeństwie:
Działa  drażniąco  na  oczy.  Chronić  przed  dziećmi.  Nie  przechowywać  w  pobliżu

źródeł  zapłonu  -  nie  palić  tytoniu.  Unikać  zanieczyszczenia  skóry  i  oczu.

Zanieczyszczone oczy  przemyć  natychmiast  dużą  ilością  wody i  zasięgnąć  porady

lekarza.

Informacje ekologiczne:
Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 

biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Właściwości fizyko-chemiczne:

kolor: żółto-pomarańczowy

konsystencja: ciecz

zapach: pomarańczowy

wartość pH (koncentrat): ok 7,5

gęstość: 0,87 g/ml

Skład: d–Limonen. 

Inne informacje: Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Zastrzeżenia 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
umożliwienie użytkownikom poznanie asortymentu towarów sprzedawanych przez firmę PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J.


