
 

 
 Patronal-eco 

Sanitární čistící prostředek s ochranným účinkem 

Vlastnosti 
Aktivně čistící sanitární čistící prostředek pro každodenní sanitární úklid s novou ekologickou, 
pro budoucnost koncipovanou, kombinací kyselin. Použité silné organické kyseliny umožňují 
rychlé, snadné a zároveň k povrchu šetrné odstranění všech znečištění v sanitární oblasti.  
 

Složení (podle 648/2004/ES) 
Neionické tenzidy < 5%, organické kyseliny, vodou rozpustná rozpouštědla, barviva,  
vonné látky. 
Hodnota pH v koncentrátu cca 1                              hodnota pH pracovního roztoku cca 4 
 

Oblast použití 
Použitelný na plochy a předměty v sanitární oblasti odolné kyselinám a vodě, jako např. 
keramické obklady a dlažby, umyvadla, WC mísy, pisoáry z keramiky, porcelánu nebo  
ušlechtilé oceli. Povrchy, které jsou citlivé na kyseliny, jako např. poškozené chromové  
vrstvy na armaturách, mosaz, eloxal, polyamid a na kyseliny citlivý přírodní a umělý  
kámen mohou být kyseliny obsahujícími produkty poškozeny.   
 

Použití 
Před prvním použitím vyzkoušet na nenápadném místě  
snášenlivost materiálu. 
 
Čištění povrchů: 
Neředěný přípravek dát na vlhký hadřík nebo neabrazivní  
houbičku, plochu vydrhnout a opláchnout, resp. omýt vodou. 
U WC mís stříknout pod okraj mísy, vydrhnout štětkou a po  
krátké době působení spláchnout 
 
nebo 
 
dát až 20 ml ke 4 litrům studené vody. 
Plochu namočit čistícím roztokem, pak umýt houbičkou nebo  
hadříkem. Následně opláchnout, resp. omýt čistou vodou. 
 
Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky! 

Spotřeba na m² 
Čištění povrchů: 1 - 5 ml 

GHS 05, Nebezpečí (v koncentrátu);  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ 
ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.  
Obsahuje: Methanesulfonic Acid (INCI).  
Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). 
 

Balení 
1 litr láhev / 6 ks v kartonu výr. č. j 40 32 01 
10 litrů kanystr   výr. č. j 40 32 10 
 

Sanitární 
čištění 
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Upozornění  
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na 
životní prostředí. Díky vysoké koncentraci produktu se jej  
v porovnání s obvyklými (nekoncentrovanými) produkty 
spotřebovává jen omezené malé množství. Více informací 
najdete na webové stránce o ekoznačce Evropské unie: 
www.ecolabel.eu. Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných 
surovin. Obalový materiál je recyklovatelný. 


