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Merida Sanitin Plus + 
Mieszanina do codziennej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. 

 
Zastosowanie Właściwości mieszaniny 

Mieszanina przeznaczona do mycia 
powierzchni i urządzeń odpornych na 
działanie kwasów takich jak: kafelki 
ceramiczne, porcelana, chrom, stal 
nierdzewna, szkło i tworzywa sztuczne. 
Znajduje zastosowanie podczas mycia 
maszynowego po pracach budowlanych. 

• Produkt na bazie kwasu 
cytrynowego 

• Szybko rozpuszcza i usuwa 
wszelkie osady z kamienia 
wodnego, resztki mydła, tłusty 
brud oraz rdzawe nacieki 

• W mytych pomieszczeniach 
pozostawia przyjemny zapach. 

 
 

Dane techniczne 
Wartość pH koncentratu 1  
Wartość pH roztworu 2 
Kolor mieszaniny różowy 
Zapach owocowy 
Pojemność / Symbol  butelka – 1 litr – NML102 

kanister – 100 litrów – NML602  

 
Proces użycia 

Mycie ręczne i za pomocą urządzeń myjących.   
 

Dozowanie 
Mycie wyposażenia łazienki – 2-10% - 20-100 ml/1 l wody 

W przypadku mocnych zabrudzeń zaleca się użycie koncentratu. Po usunięciu 
zabrudzeń myte powierzchnie należy spłukać wodą. 

 
SKŁAD: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy, alkohol, 
substancje barwiące i zapachowe: HEXYLCINNAMAL, BANZYLSALICYLATE. 
 
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, kwasu solnego, 
aldehydów i konserwantów. 
 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt 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. 


