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ZANITOL WC 
 

Kwaśny środek do codziennego czyszczenia toalet. Lekko zagęszczony 
preparat pozostawia przyjemnym długo utrzymujący się zapach. Nie stosować na 

powierzchniach  wrażliwych na kwasy. 
 
Przeznaczenie: jest kwaśnym środkiem 
skomponowanym na bazie kwasu 
cytrynowego przeznaczonym do ręcznego 
usuwania osadów wapiennych z powierzchni 
odpornych na działanie kwasów tj. toalet, 
wanien, kabin prysznicowych, armatury, 
ceramiki sanitarnej, powierzchni ścian i 
podłóg z kafli, powierzchni ze stali 
nierdzewnej itp. Środek posiada konsystencję 
żelu i przyjemny zapach. 
 
Zastosowanie:                                                                             
usuwanie osadów wapiennych z: powierzchni 
odpornych na działanie kwasów:                                                
- kabin prysznicowych, wanien, umywalek, itp 
- armatury sanitarnej 
- powierzchni kafli ceramicznych ścian i podłóg 
- powierzchni ze stali nierdzewnej 
 
Sposób użycia:  
Nnieść na powierzchnię przy pomocy lancy pianowej  
 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
W zależnosci od wrażliwosci powierzchni, stopnia i 
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej 
techniki czyszczenia od 1-100%. 
 
Muszle klozetowe, pisuary, itp - użyć koncentratu 
Kabiny prysznicowe, sciany, itp - roztwór 1-10% 
Powierzchnie ze stali nierdz. - roztwór 1-10% 
Roztwór 1% (100ml / 10l wody) 
 

       
 
Dane techniczne: zielonkawa, klarowna lekko  
Zagęszczona ciecz o przyjemnym mentolowym  
zapachu. pHca 2,3 
 
Skład: 
Eter etylowy  5-10% 
Kwas cytrynowy - 3-8% 
Kokosamid 1-5% 

Nie posiada określenie niebezpieczeństwa 
Data produkcji: na opakowaniu 
 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji 
 
12x1 l   Nr:art: 1000 
 
 
 
 
 
Xi - DRAŻNIĄCY 
 
Skład: 
Eter etylowy  5-10% 
Kwas cytrynowy - 3-8% 
Kokosamid 1-5% 
 
 
Środki ostrożności 
R 36: Działa drażniaco na oczy. 
S 2:   Chronić przed dziećmi. 
S 25: Unikac zanieczyszczenia oczu. 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 

iloscia wody i zasiegnac porady lekarza. 
 

Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je 
zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji 
odpadów. Dalsze informacje podano w karcie 
charakterystyki produktu. 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej 
wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki 
występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy 
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do 
konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Producent 
nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty 
spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem 
preparatu. 
 

 


