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PIANKA DO MYCIA KOMINKÓW 

 
 
 
Specjalistyczny produkt do czyszczenia szyb i wkładów kominkowych. Pozwala na 
szybkie i idealne usunięcie sadzy, okopceń, przypalonego brudu, tłuszczu. MoŜe być 
stosowany do grilli, roŜnów, piekarników, piecyków, kuchennych płyt ceramicznych i 
kuchennych. MoŜe być stosowany do powierzchni mających kontakt z Ŝywnością. 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA: 
 
. Wygląd:   płyn, po rozpyleniu pianka. 
. Zapach:   cytrynowy. 
. Skład:   alkanolamina, eter glikolowy,   
    powierzchniowo czynne  
    anionowe ( < 5% ). 
. pH:    13 (silna zasada) 
. Rozpuszczalność:  całkowita w wodzie. 
. Reakcja na zimno:  przechowywać w temp. powyŜej 0°C. 
. Agresywność:  produkt Ŝrący 
 
 
 
 

 
SPOSÓB UśYCIA:  
 
Produkt w butelce z rozpylaczem: 
Nacisnąć na czerwoną blokadę bezpieczeństwa z 
dwóch stron i odsunąć ją w dół. Wtedy moŜna 
zacząć pompować produkt. Za pierwszym razem 
naleŜy mocno nacisnąć pompkę, Ŝeby odpadła 
blokada dyszy i pompować do zassania produktu. 
Rozpylać z odległości ok. 25 cm na powierzchnie 
letnie lub zimne. 
Pozostawić na chwilę. 
Czyścić wilgotną gąbką lub szmatką. 
Dobrze spłukać letnią wodą, wysuszyć suchą 
szmatką bez kłaczków. 
Po uŜyciu podnieść blokadę do góry, dzięki czemu 
nie będzie moŜna przypadkowo uruchomić 
pompki. 
 
Produkt w duŜej butelce bez rozpylacza: 
śeby odtworzyć, odkręcać silnie naciskając na 
nakrętkę od góry. Wlać trochę produktu na 
wilgotną gąbkę i rozprowadzić po powierzchni. 
Pozostawić na chwilę na powierzchni, zmyć letnią 
wodą, wysuszyć suchą szmatką bez kłaczków. 
Dokładnie zakręcić nakrętkę. 
 
ZALECENIA: 
 
Nie mieszać z innymi produktami. Nie wylewać 
resztek do wód gruntowych. 
 

 
 
ŚRODKI OSTROśNOŚCI: 
 
Produkt Ŝrący. 
Zawiera wodorotlenek sodu < 2%. 
MoŜe spowodować poparzenie. Chronić przed 
dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem w 
miejscach niedostępnych dla dzieci. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić odzieŜ i 
rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z 
oczami lub skórą spłukać natychmiast obficie 
wodą i skonsultować się ze specjalistą, pokazać 
mu opakowanie lub etykietę. 
Nie wdychać rozpylanego produktu. Stosować 
wyłącznie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją. 
W przypadku spoŜycia skonsultować się 
natychmiast z lekarzem i pokazać mu etykietę lub 
opakowanie. 
Zawiera limonene i cytral moŜe wywołać reakcję 
alergiczną. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA: 
 
Produkt z bezpiecznym zamknięciem, które 
zapobiega przypadkowemu otwarciu opakowania 
przez dzieci. 
 

Kod art. 43423, kod EAN 3365000434239, poj op. 500 ml. + 100 ml. gratis, w kartonie: 44 szt. 
Kod art. 43160, kod EAN 3365000431603, poj op. 500 ml. z rozpylaczem, w kartonie: 6 szt. 
Kod art. 43161, kod EAN 3365000431610, poj op. 1l., w kartonie: 6 szt. 


