
OPIS WYROBU
SANITEX AROMA jest profesjonalnym zapachowym środkiem do codziennego czyszczenia urządzeń sanitarnych odpornych na 
kwasy (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki z ceramiki i stali szlachetnej, otwory  ściekowe, syfony).
Skutecznie usuwa:
●  kamień wodny oraz pozostałości mydlane,
● osady wapienne, 
● osady cementowe, 
● osady urynowe, 
● rdzę,
Pozostawia długo utrzymujący się  - przyjemny malinowy zapach.
UWAGA! Nie stosować na powierzchnie aluminiowe, ocynkowane, mosiężne, miedziane oraz z marmuru i wapienia.

SPOSÓB UŻYCIA*

W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy  0,25% - 2% (25 – 200 ml na 10L wody).  Tak sporządzonym 
roztworem czyścić powierzchnie.  W przypadku silnych zabrudzeń stosować środek nierozcieńczony. 
Do mycia muszli klozetowych, pisuarów oraz usuwania kamienia zaleca się stosowanie środka w postaci koncentratu.
Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na kwas. 
UWAGA! Nie stosować w połączeniu z innymi środkami zawierającymi chlor.

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................klarowna, czerwona ciecz
Zapach................................charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 200C [g/cm³].......ok. 1,05
pH koncentratu...................1,0 – 2,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Alkohole, C7-11, etoksylowane >5-20 EO.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
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.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C,
z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

Zapachowy środek do systematycznego
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