
 

 
  

Powerfix-Gel   

Detergent WC-cu ac ţiune puternic ă 
 
Propriet ăţi 
Detergent pentru WC, foarte activ, pe bază de acid fosforic pentru înlăturarea  
depunerilor calcaroase în vase WC şi urinale. Prin viscozitatea mărită a produsului  
se prelungeşte timpul de acţiune, datorită căruia se obţine o dizolvare a murdăriilor 
greu solubile din profunzime. Aplicat pe suprafeţe sensibile la acizi, produce  
deteriorări ireparabile.  
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, acizi anorganici, acizi organici, coloranţi,  
odoranţi (Amilcinamal, Citronelol, Metilpropanal). 
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5         
 
Domeniul de întrebuin ţare 
A se utiliza numai pentru îndepărtarea depunerilor persistente  
în vase WC şi urinale din ceramice, porcelan şi inox necoroziv.  
 

Întrebuin ţare  
Înainte de întrebuinţare testaţi materialele la un loc ascuns. 
Aplicaţi produsul nediluat sub marginea interioară a vaselor  
WC sau pe suprafeţele de curăţat şi împrăştiaţi bine cu peria  
WC. După scurt timp de acţiune, clătiţi bine cu apă şi cu  
ajutorul periei WC. Evitaţi uscarea produsului pe suprafeţele  
de curăţat.  
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei tehnice, nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Curăţarea intensivă: 10 ml 

 
GHS 05, Pericol (în concentrat);  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie 
a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 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. P308+313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul. 
Conţine Phosphoric Acid (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

 
 
 

Ambalaj  
6 x 1 litri flacoane / carton  Art.-Nr. j 40 06 01 
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