
 
 

 Sanpurid-Citro 

Sanitárny čistiaci prostriedok s citrusovou 
vôňou 
 
Vlastnosti 
Rýchlo pôsobiaci kyslý sanitárny čistiaci prostriedok. Odstraňuje vodný a močový kameň, 
vápenné a mydlové usadeniny. Pri použití má čerstvú vôňu. Po použití čistiaci prostriedok 
dôkladne opláchnime z ošetreného povrchu. Tento prípravok môže poleptať povrchy citlivé na 
kyseliny, ako sú napr.: chrómovaná a nechrómovaná mosadz, smalt, predmety z umelej hmoty 
citlivej na kyseliny, povrchy z prírodného a umelého kameňa citlivého na kyseliny.  
Dodržiavajte doporučenia výrobcu sanitárneho zariadenia ohľadne čistenia a ošetrovania.    
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Neionické tenzidy < 5%, anorganické a organické kyseliny, ošetrujúce substancie,  
inhibítor korózie, vonné látky a farbivá (Hexylcinnamal). 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 1          pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 2 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť v sanitárnej oblasti na všetky povrchy a predmety odolné voči vode a kyselinám, 
ako sú napr. keramické obkladačky a dlaždice, umývadlá, WC misy, pisoáre z keramiky, 
porcelánu alebo ušľachtilej ocele. 
Upozornenie: kyselina môže poleptať predmety vyrobené z polyamidu, smaltované vane a 
umývadlá resp. povrchy s obsahom vápenca (mramor).  
 
 

Použitie 
Pred prvým použitím je nutné otestovať prípravok na menej  
viditeľnej časti povrchu. 

 
Čistenie / utieranie povrchov: 
Neriedený prípravok nanesieme na povrch vlhkou utierkou alebo  
jemnou špongiou a rozotrieme ho, následne povrch opláchneme  
dostatočným množstvom vody. V prípade čistenia WC mís resp.  
pisoárov, neriedený čistiaci prostriedok nastriekame pod okraj,  
pomocou WC kefy ho rozotrieme a necháme ho krátko pôsobiť,  
následne ho opláchneme.  
 
alebo 
 
1-2 strieknutia pridáme k 4-8 litrom studenej vody. Prípravok  
nanesieme pomocou špongie, utierky alebo návleku na mop  
a rozotrieme ho, následne ho utrieme alebo opláchneme čistou  
vodou. WC vyčistíme WC kefou. 
 
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme. 
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Spotreba / m² 
Čistenie / utieranie povrchov: 1-5 ml 

 

Koncentrát 

je dráždivý 

R 36/38 Dráždi oči a pokožku. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým 

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

Balenie Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto 
prípravku v domácnostiach! 

6/1 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 40 16 01  
10 litrový kanister Č. tovaru: j 40 16 10  
200 litrový sud Č. tovaru: j 40 16 72 Uchovávajte na nemrznúcom 

mieste! 
 

Sanitárne 
čistenie 
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