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ZANITOL  RW 
Silny, środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego. 

Usuwa rdzę, czyści kontenery wagony kolejowe itp 
 
Przeznaczenie:  
Kwaśny środek o zwiększonej 
sile działania do usuwania 
nalotów z rdzy. Stosowany 
głównie do mycia kontenerów, 
wagonów kolejowych, itp. 
preparat czyszczacy bedacy 
kompozycja kwasów 
fosforowego i szczawiowego. 
Specjalnie 
skomponowany do 
dezoksydacji, usuwania rdzy z 
podkładów, czyszczenia 
kontenerów. Doskonale 
sprawdza sie przy oczyszczaniu powierzchni 
lakierowanych na których pojawiły sie rdzawe zacieki, 
przy oczyszczaniu felg samochodowych z pyłu po 
klockach hamulcowych. 
 
Uwaga: nie stosowac na powierzchniach wrażliwych 
na kwasy 
 
Zastosowanie:    
 Mycie i odwapnianie, odrdzewianie i dezoksydacja 
powierzchni niewrażliwych na kwasy. 
 

   
 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
 W zależnosci od stopnia i charakteru zanieczyszczenia  
preparat stosowac w rozcienczeniu od 5-25% ( od 
1:20 – 1:3). Naniesc roztwór na myte powierzchnie, 
odczekac 5-10 minut a nastepnie spłukac dużą iloscią 
 Zalecamy rozcieńczenie w proporcjach  
1 część środka w 3 – 20 częściach wody 
. 
Sposób użycia:  
Nnieść na powierzchnię przy pomocy lancy pianowej , 
Szczotki. 
Dane techniczne: 
 -bezbarwna, klarowna ciecz o ostrym /kwaśnym 
zapachu. pH: ca 1,7. 
 
 
 

Skład: 
kwas fosforowy 10-30 % 
Kwas szczawiowy 1-5% 
 
Nie posiada określenie niebezpieczeństwa 
Termin przydatności:  
2 lata w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
producenta. Chronić przed mrozem. 
 
Data produkcji: na opakowaniu. 
12 kg Nr. art: 1021 
30 kg Nr. art: 1024 
 
 
Zawiera: <5% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych. 
 
Oznaczenie 
 

 
 
Xi - DRAŻNIĄCY 
 
 
Środki ostrożności: 
R34  Powoduje oparzenia. 
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
        dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie 
        rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
       niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to 
        możliwe pokaż etykietę. 
 
Wskazania dodatkowe: 
Dalsze informacje podano w karcie 
charakterystyki produktu. 
Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.  
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności 
ze straty spowodowane niezgodnym  z 
przeznaczeniem stosowaniem preparatu. 

 


