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DEKAM 
SYMBOL pH 

P-07 1 

 
 Produkt do usuwania matowych, mażących się nalotów, smug powstających po twardej 
wodzie oraz niespłukanych środkach zasadowych. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać wkładów z 
mikrofazy. Zalecany do matowych płytek gresowych, czyszczenia wszystkich powierzchni twardych 
po ukończeniu budowy oraz do bieżącego zmywania gresu technicznego. Doskonale rozpuszcza pyły 
pobudowlane. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- wszystkie wodoodporne niekonserwowane posadzki kamienne, elastyczne, żywiczne;  
- posadzki ceramiczne, klinkier, PCV, gres; 
- elementy wyposażenia wnętrz po zakończeniu budowy obiektu. 
 
SKŁAD: 
<5% niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze 
niesklasyfikowane jako niebezpieczne; zawiera kwas fosforowy i kwas amidosulfonowy 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
W zależności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia: 
 - mycie ręczne lub maszynowe: 30-100 ml/ 10 l wody;  
- powierzchnie osuszyć odkurzaczem sucho-mokro lub wytrzeć wkładem bawełnianym. 
Uwaga: Nie stosować do silnie zatłuszczonych posadzek w kuchni. 

ZAGROŻENIA: 

 
Hasło ostrzegawcze: 
Uwaga 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 


