
                                                                                                                                 

 

 
 A 414  

Kwaśny, silnie pieniący preparat czyszczący. 
 

 
Dane produktu: 
 
Nr artykułu            - 2012 
pH            -    1,5 
Stan skupienia:           - ciecz 
Kolor           - bezbarwny/ klarowny 
Dostępne opakowania:           - 1,6, 10, 25, 200, 1000l 
Atest PZH              HK/B/3023/01/2002
    
 
 
Przeznaczenie:  
silnie pieniący, kwaśny preparat na bazie kwasu 
fosforowego  do usuwania osadów wapiennych, rdzy 
itp.  z urządzeń i wyposażenia w przemyśle 
spożywczym. Czyści  i odnawia powierzchnie ze stali 
nierdzewnej. Nie uszkadza powierzchni 
chromowanych, niklowych. Nadaje połysk mytym 
powierzchniom. Przeznaczony do mycia wszystkich 
powierzchni mających bezpośredni kontakt z 
żywnością jak maszyny, blaty robocze,  urządzenia, 
pojemniki i skrzynki ze stali nierdzewnej oraz 
plastikowe itp. Doskonały do okresowego czyszczenia 
toalet, pisuarów, łaźni, basenów, doczyszczania 
powierzchni odpornych na działania kwasów ze 
złogów wapiennych po remontach itp.  
Uwaga: nie używać na powierzchniach wrażliwych na 
kwasy 
 
 
Zastosowanie: 
- mycie i odtłuszczanie powierzchni odpornych na 
kwasy, odkamienianie, odrdzewianie, dezoksydacja  
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
w zależności od stopnia i charakteru zanieczyszczenia i  
preparat stosować w  rozcieńczeniu od 3-50% ( od 
1:33 – 1:1). Nanieść roztwór na myte powierzchnie, 
odczekać 5-10 minut a następnie spłukać dużą ilością 
czystej wodą.  
słabe zanieczyszczenia - 3% (300ml/10lwody) 
rdza i osady wapienne - 10% ( 1,1l/10l wody) 
dezoksydacja  - 30% (5l/10l wody) 
 
 
Cechy produktu: 
 
Nie zawiera związków fosforu i AFE  
Nie zawiera rozpuszczalników  
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL  
Opakowania zatwierdzone przez UN  
Nie oznakowany symbolem Łabędzia  
 
 
 
   

                         
 
Skład: 
Kwas fosforowy     - 30-50% 
Kwas fosfoniowometylenowy  - 0,5-2% 
N-[(3-metyloamino)propylo]-N-tlenoamidy 
kwasów tłuszczowych zawartych  
w oleju kokosowym   - 1-5% 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 648/2004 zawiera: 
5-15% niejonowych substancji powierzchniowo 
czynnych. 
Oznaczenie: 

           

              
       C - ŻRĄCY 

 Kwas fosforowy 30-60% 
 

R 34: Powoduje oparzenia 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy 
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 
możliwe pokaż etykietę 
 
Uwaga: 
-  w kontakcie z metalami lekkimi może 
powodować wydzielanie wodoru, który może 
tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową 
- nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na   
              czyszczonej powierzchni a gdy to nastąpiło 
 proces czyszczenia powtórzyć. 
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