
 
  

 
   

Patronal-Classic   

Detergent sanitar cu formul ă de protec ţie 
 
Propriet ăţi 
Detergent intensiv, cu acţiune rapidă şi miros plăcut cu efect îndelungat, indicat  
pentru îndepărtarea rapidă a depunerilor de calcar şi a murdăriilor conţinute în  
aceste depuneri. Utilizat conform fişei tehnice produce un film protector pe  
suprafeţe şi totodată protejează materialele împotriva apei. Datorită formulei de  
protecţie se reduce adeziunea calcarului şi a murdăriei şi se evită corosiunea  
armaturilor. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, acizi anorganici, solvenţi solubili în apă, inhibitori de corosiune, 
substanţe de intreţinere, coloranţi, odoranţi (Amilcinamal, Cumarin). 
Valoare pH (concentrat): ca. 1                     Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 2  
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate utiliza pe suprafeţe şi obiecte rezistente la acizi şi apă, din zonele sanitare  
cum ar fi suprafeţe ceramice, faianţă, gresie, giuvete, vase WC, urinale ceramice,  
din porţelan şi inox. 
Atenţiune:  Obiecte din poliamidă, vase emailate precum şi suprafeţe calcaroase  
(cum ar fi marmoră) pot fi atacate de acizi. 
 

Întrebuin ţare 
Înainte de utilizare testaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
 
Curăţirea suprafe ţelor: 
Aplicaţi produsul concentrat pe o lavetă umedă sau pe un burete 
neabrazivi şi prelucraţi suprafaţele de curăţat, după care clătiţi  
cu apă curată. 
Sprayaţi produsul sub marginea interioară a vaselor WC,  
prelucraţi cu peria WC şi clătiţi după scurt timp. 
 
sau  
 
adaugaţi 1-2 jeturi la 4-8 litri apă rece. Prelucraţi suprafaţa cu 
soluţia preparată, cu un burete sau lavetă umedă, după care  
clătiţi cu apă curată.  
 
Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare conf.  
fişei tehnice, nu pot fi reclamate. 

Consum pe metru p ătrat  
Curăţirea suprafeţelor: 1-5 ml  

 
GHS 07, Atenţie (în concentrat); 
H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:  
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul  
şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  

 
 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

Ambalaj  
6x1 litri / flacoane / carton Art.-Nr. j 40 08 01  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 40 08 10 A se feri de înghe ţ! 
200 litri / butoaie Art.-Nr. j 40 08 72 A se feri de înghe ţ! 
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