
Czyszczenie i usuwanie kamienia z szatni, ubikacji, natrysków, 
płytek, itp. Eliminowanie kamienia, rdzy i generalnie 
wszystkich osadów pochodzenia mineralnego w ramach 
intensywnych lub okresowych prac porządkowych.

kwas fosforowy; 2-propyloheptanol, etoksylowany

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H290 - Może powodować korozję metali.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się 
do nich.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. 
NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub  
z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do organizacji samorządu 
gospodarczego wskazanej przez dostawcę.

• Zwilżyć powierzchnie przeznaczone do wyczyszczenia.
• Zastosować płyn hth SANITYZUJĄCY w stanie czystym albo 
rozpuszczony w proporcji co najwyżej 1 litr produktu na 30 litrów 
wody w zależności od oporności osadu, który chcemy usunąć.
• Pozostawić do działania na 5 do 10 minut.
• Stare osady trudne do usunięcia przetrzeć szczotką.
• Spłukać dużą ilością wody.
• W razie potrzeby, powtórzyć operację.
• W przypadku czyszczenia powierzchni aluminiowych, 
chromowanych, z nierdzewnego metalu i emaliowanych wetrzeć 
produkt i natychmiast spłukać powierzchnię.

UWAGA: niektóre materiały syntetyczne, poza tymi, które
używane są do basenów, mogą być czyszczone produktem
hth SANITYZUJĄCY. Przed jego użyciem należy przeprowadzić
wstępną próbę produktu na małej powierzchni.

• Zawiera duże stężenie czynników aktywnych.
• Nie zawiera kwasu chlorowodorowego.
• Doskonale działa jako detergent.
• Ma zapach drzewa sosnowego.
• Nie koroduje.
• Czyści i nabłyszcza aluminium, chrom, stal, powierzchnie 
emaliowane; szybko nałożyć i natychmiast wypłukać.
• Usuwa kamień z rur odprowadzających i w ten sposób zapobiega 
zatykaniu się rur.
• Czyści i usuwa kamień z odpływów natrysków.
• Produkt nieszkodliwy dla środowiska jeśli jest stosowany zgodnie 
z zalecanym dozowaniem.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany 
w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40 °C.
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