
 
 
 
 
 
Biologicky odbouratelný prostředek pro odstranění vápenných a močových 
usazenin a zbytků mýdla. 
 
POPIS: 
SANITEX je biologicky odbouratelný čisticí koncentrát s 
intenzivním účinkem a je alternativou k sanitárním 
čistícím prostředkům obsahujícím nebezpečné kyseliny. 
SANITEX zanechává povrchy hygienicky čisté a 
nepoškozuje nerez, plasty, gumu ani dlaždice. 
Ideální pro odstraňování usazenin a nečistot ve 
sprchách. Odstraňuje mastnotu, zbytky sprchových gelů 
nebo mýdla, oleje, vápenné usazeniny, rez a vodní 
kámen. 
SANITEX čistí do značné míry automaticky, drhnutí je 
vhodné pouze při odstraňování silných vrstev nečistot. 
Před použitím na choulostivých površích doporučujeme 
provést zkoušku na malém skrytém místě! 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Hlavními oblastmi použití SANITEXu jsou toalety, 
umývárny a sprchy, sprchové stěny, skleněné stěny, 
dřezy a odtoky a odpadní potrubí. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : transparentní kapalina – pH méně než 2 
složení : minerální kyseliny, tenzidy  
biologická odbouratelnost : z více než 95 % 
  
SPOTŘEBA: podle stupně znečištění a ředění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým 
slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá 
omezenou dobu skladování. 
 
 

 NÁVOD K POUŽITÍ: 
Na silné vrstvy nečistot naneste neředěný SANITEX 
štětcem nebo postřikovačem a nechte působit. 
Po rozpuštění nečistot je odstraňte štětcem, kartáčem 
nebo houbou a dostatečným množstvím vody.   
Při běžném znečištění použijte roztok SANITEXu 
ředěný vodou v poměru 1:3 až 1:10. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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