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SANIT SHINE 
SYMBOL pH 

T-64 1 

 
 Uniwersalny produkt do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych odpornych 
na działanie kwasów (umywalki, muszle, bidety, brodziki, kabiny prysznicowe). Doskonale 
myje i nabłyszcza powierzchnie pozostawiając delikatną powłokę zabezpieczającą przed 
ponownym osadzaniem się brudu. Skutecznie usuwa osady z mydła, zacieki z twardej wody.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- kabiny prysznicowe 
- brodziki, wanny, bidety, umywalki, muszle 
- powierzchnie ceramiczne 
- armatura łazienkowa 
 
SKŁAD: 
<5% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje 
pomocnicze 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Doczyszczanie: stosować bez rozcieńczenia. Standardowe mycie: roztwór roboczy 2-10%. 
Roztwór roboczy nanieść na powierzchnię, pozostawić na chwilę następnie spłukać wodą  
i wytrzeć szmatką z mikrofibry. W razie konieczności procedurę powtórzyć. 
 
PIKTOGRAM: 
Piktogram: 

 
 
Hasło ostrzegawcze: 
Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
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Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P280 – Stosować rękawice ochronne/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 
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w miejscu przeznaczonym do 
zbiórki tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać 
przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami). Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).  
 


