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Into 
Uniwersalny środek myjący 
do urządzeń sanitarnych

• Doskonale nadaje się do mycia łazienek i sanitariatów.
• Odświeża i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
• Pewny w użyciu dzięki wyraźnym oznaczeniom dotyczącym przeznaczenia, 

umieszczonymi w formie etykiet i nadruków na butelce 1 l i 10 l kanistrze.
• Przeznaczony do efektywnego i oszczędnego codziennego mycia 

pielęgnacyjnego.
• Doskonale dostosowany pod względem chemicznym do czyszczonych 

materiałów.
• Poręczna butelka o poj. 1 l z zamykaną dyszą ułatwiającą dozowanie.
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Przeznaczenie:
• Do wszystkich kwasoodpornych powierzchni.

Nie stosować na: marmurze, armaturze bez 
powłoki chromowej, powierzchniach emaliowanych
(wanny).

Właściwości:
• Into jest uniwersalnym środkiem do codziennego 

mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych.
• Doskonale ulega biodegradacji.
• Dzięki bardzo skutecznej kombinacji substancji 

kwasowych Into rozpuszcza trudne do usunięcia 
osady wapniowe i solne.

• Into posiada ponadto poprzez zawartość szczególnie
skutecznych środków powierzchniowo czynnych 
wyśmienite własności myjące.

• Stosując Into uzyskuje się higienicznie czyste 
i świeże pomieszczenia.

Sposób użycia:
Nie rozcieńczonym środkiem spryskać urządzenia
sanitarne i armaturę, nanieść i rozprowadzić przy
użyciu gąbki lub ściereczki. Po krótkim czasie
działania środka powierzchnię spłukać wodą.
Przy codziennym czyszczeniu większych powierzchni
wlać do wiadra z wodą niewielką ilość Into 
(ok. 100 ml). Przecierać w zwykły sposób, 
a w razie konieczności spłukać.

Skład:
Kwasy organiczne i nieorganiczne, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki, olejki 
zapachowe. 100 g Into zawiera jako substancję
niszczącą drobrnoustroje: 7 g kwasu aminosulfonowego.
Wartość pH w koncentracie: ok. 0,8.

Symbol handlowy:
INS 10.
INS 12.

Opakowanie handlowe:
Kanister: 10 l.
Karton: 12 × 1 l.

Uwaga:
Zawiera substancje kwasowe o działaniu
podrażniającym! Unikać kontaktu z oczami, skórą 
i ubraniem. Rozpryski środka zmyć wodą.
Zabrudzone substancją oczy przemyć natychmiast
dokładnie pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady
lekarskiej. Nie stosować w połączeniu z innymi 
środkami czyszczącymi, np. zawierającymi chlor.
Wydzielają się wtedy trujące gazy, które uszkadzają
drogi oddechowe.

Sprawdzony ekologicznie:
Ulega biodegradacji. Znacznie przekroczone wymagania ustawy
dotyczącej rozpadu biologicznego środków czyszczących 
i piorących. Nie zawiera fosforanów.


