
BASIC

P A K O W A N I E

INFORMACJA TECHNICZNA

Środek do gruntownego czyszczenia WC

S 533

LAKMA Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7, tel. (032) 435-31-88,
fax: (032) 434-92-13, mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl

pojemność ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

1 L
5 L

10 L

6
1
1

450
90
40

12.2014

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFEJONALNEGO

Opis wyrobu
S 533 - jest skutecznym środkiem na bazie kwasu solnego do usuwania rdzy, osadów wapiennych 
i moczowych z powierzchni odpornych na działanie kwasów. 
Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak: 
● muszle toaletowe
● bidety
● pisuary

Sposób użycia
Środek gotowy do użycia. Nanieść środek bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po 2-3 
minutach spłukać wodą. Przy silnych zabrudzeniach pozostawić środek na 10-15 minut, po czym 
przetrzeć szczotka i spłukać wodą. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.
UWAGA! Nie mieszać z środkami zawierającymi związki wybielające lub innymi środkami 
czyszczącymi

Dane techniczne
Wygląd ..................................................czerwona, klarowna ciecz
Zapach ..................................................charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 200C  [g/cm3 ].......................ok. 1,04
pH..........................................................< 2

Onaczenie rodzaju ryzyka

Zawiera: hydrochloric acid 36%.
H290 - Może powodować korozję metali. H315 - Działa drażniąco na 
skórę. H319 - Działa drażniąco na oczy. H335 - Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. P261 - Unikać wdychania 
par/rozpylonej cieczy. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - 
Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-
we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - 
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywanie
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +50C do +250C, z dala od źródeł otwartego ognia.
36 miesięcy od daty produkcji.

Uwaga


