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Merida Furnix Plus + 
Mieszanina do mycia wszelkiego rodzaju mebli, zarówno matowych jak i z połyskiem. 

 
Zastosowanie Właściwości mieszaniny 

Mieszanina do mycia wszelkiego rodzaju 
mebli, zarówno matowych jak i z 
połyskiem. Skutecznie usuwa brud z 
powierzchni lakierowanych 
emaliowanych i ceramicznych. Może być 
stosowany do płytek ściennych i 
podłogowych, tworzyw sztucznych oraz 
powierzchni skórzanych 

• Pozostawia przyjemny zapach 

• Posiada właściwości 
antystatyczne 

• Technologia Anti-Fingerprint 
zabezpiecza przed odciskami 
palców i dłoni 

 
 

Dane techniczne 
Wartość pH koncentratu 6,5 – 7,5 

Wartość pH roztworu                                                 6 – 8   
Kolor mieszaniny zielony 
Zapach charakterystyczny 
Pojemność / Symbol         butelka – 1 litr – NMU103 

kanister – 10 litrów – NMU603 
 

Proces użycia 

Zalecane mycie ręczne – dozowanie za pomocą spryskiwacza 
 

Dozowanie 
w zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się dozowanie 
0,5-1% - 50-100 ml/10 l wody 
 
SKŁAD: 
5-15% niejonowych środków powierzchniowo  
czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, alkohole, substancje  
wspomagające, barwniki i kompozycje zapachowe: AMYLCINNAMAL, BENZYL 
BENZOATE, LINALOOL, LIMONENE. UWAGA: Produkt zawiera Amyl Cinnamal i 
Benzyl Benzoate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 
 

INFORMACJE BHP  
H319 - Działa drażniąco na oczy   
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
P280 - Stosować ochronę oczu.  
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.  
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
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EKOLOGIA: 
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne  
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31  
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów 
 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i 
dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z 
przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 


