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SP – 150 
SPECJALISTYCZNY PREPARAT ZASADOWY  
DO CZYSZCZENIA POSADZEK Z KAMIONKI 

 
Opis i zastosowanie: 
Silnie zasadowy preparat do pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki 
oraz mikroporowatych płytek kamionkowych (np. gres), płytek antypoślizgowych, posadzek 
betonowych i innych silnie zanieczyszczonych powierzchni w halach magazynowych, hipermarketach, 
obiektach handlowych i przemysłowych. Nie stosować na powierzchnie z linoleum, PCV i gumy. 
 
Dzięki szybkiemu wnikaniu w pory i mikropęknięcia posadzki oraz dużej skuteczności oddzielania brudu 
od podłoża, preparat efektywnie usuwa zanieczyszczenia nagromadzone w porach posadzki podczas 
codziennej eksploatacji. Preparat nie pozostawia smug, jest nisko pieniący oraz posiada bardzo dobre 
właściwości mieszania się z twardą wodą. Jako uzupełnienie prawidłowego systemu pielęgnacji zaleca 
się stosowanie minimum raz w tygodniu preparatu SP – 300. 
 
Sposób użycia i rozcieńczenia: 

 
 
 
 

Zabrudzenia lekkie: 25 ml preparatu na 10L wody 
Zabrudzenia średnie: 50 ml preparatu na 10L wody 
Zabrudzenia silne: 250 ml preparatu na 10L wody 
Doczyszczanie gruntowne: 1-3 L preparatu na 10L wody 
 

Ostrzeżenie: 
 
 
 
 
 

 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły / par / rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub 
z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem  
wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 
Zawiera mniej niż 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz mniej niż 5 % EDTA i jego soli. 
Zawiera kompozycję zapachową. Zawiera metakrzemian disodu. 
Dostępne pojemności: 1L, 5L 
Wartość pH: = 12,95 
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji 
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĄ INFORMACYJNA PRODUKTU, BHP!  
OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 
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