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Merida Super Sanitin Plus + 
Mieszanina do gruntownego mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń 
sanitarnych. 
 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 
Szczególnie zalecany do mycia muszli 
klozetowych, pisuarów, bidetów oraz 
umywalek. Przydatny w czyszczeniu 
przedmiotów chromowanych i 
przedmiotów wykonanych ze stali 
nierdzewnej takich jak baterie 
łazienkowe, armatura.  
Nie stosować do powierzchni 
szklanych, plastikowych i gumowych. 

• Skutecznie usuwa rdzę, kamień 
wodny, osady wapienne, 
cementowe i urynowe oraz resztki 
mydła. 

• Likwiduje przykre zapachy 
urynowe. 

 

 
Dane techniczne 

Wartość pH koncentratu 0,2 – 1,2 
Wartość pH roztworu 2 
Kolor mieszaniny czerwony 
Zapach owocowy 

Pojemność / Symbol      butelka – 1 litr – NML104 
kanister – 10 litrów – MML604 

 
Proces użycia 

Mycie ręczne  ( ściereczka, gąbka, mop) 
 

Dozowanie 
Mycie wyposażenia łazienki 2% - 20 ml/1 l wody 

Mycie niecek basenowych 5-10% - 50-100 ml/1 l wody 

Usuwanie rdzawych zacieków  50% - 250 ml/250 ml wody 

Gruntowne mycie posadzek 10-20% - 100-200 ml/1 l wody 

Mycie po budowlane 20-30% - 2000-3000 ml/10 l wody 

Czyszczenie sedesów i pisuarów Produkt bez rozcieńczenia 

 
SKŁAD: 
Kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, <5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych (Izotridekanol oksyetylowany <2,5 mol E0), glikole, barwniki, kompozycje 
zapachowe i konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE 
 
INFORMACJE BHP:  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

H315 - Działa drażniąco na skórę.                              
 
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę 
twarzy 
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P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody 
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.  
P321 - Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać  
Kartę Charakterystyki tego produktu).  
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady / 
zgłosić się pod opiekę lekarza.  
Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości 
produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone  
wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad 
komunalny.  
 
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, kwasu solnego i 
aldehydów 
 
Uwagi dodatkowe: 
Mieszanina 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. 


