
 

 

КИСЕЛИНЕН ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ФАЯНС, ТЕРАКОТА, ПОРЦЕЛАН, 
КЕРАМИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ И ХРОМ-НИКЕЛ 
За професионална употреба 

 
 Уникална формула за лесно отстраняване на упорити органични замърсявания, следи от 

ръжда, варовикови отлагания 
 Подходящ както за ръчно, така и за машинно почистване 
 Образува защитен филм върху почистената повърхност  
 Оставя дълготраен свеж аромат и блясък 
 Подходящ за ежедневна употреба 
 С вградена дозираща чашка за икономична и прецизна употреба 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
 Течен концентрат за ефикасно ежедневно почистване на фаянс, теракота, мозайка, 

санитария, хром-никел и други киселиноустойчиви повърхности 
 

ТАБЛИЦА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ РАЗТВОРИ: 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

 Начин на приготвяне  
на работен разтвор 

 

% количество 
концентрат за 
10 L работен 

разтвор 

0.5% 50 ml/10 L Към 9.950 L вода се добавят 50 ml концентрат 
2.0% 200 ml/10 L Към 9.800 L вода се добавят 200 ml концентрат 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Течност. Концентрат. pH: 1.0-2.0. Срок на годност: 2 години 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 За основно почистване и ежедневна поддръжка на всички твърди повърхности се 

приготвя работен разтвор в концентрация от 1:200 до 1:50 (0.5%-2.0%), в зависимост от 
замърсяването (от 50 до 200 ml за 10 L работен разтвор) 

 Нанася се ръчно посредством моп или кърпа, или машинно 
 За поддържане на подови настилки, покрити със защитни слоеве, да не се използва по-

висока от минималната концентрация 1:200 
 Ръчно почистване: намокрете моп с разтвора и почистете, спазвайки правилата за 

почистване на подове  
 Машинно почистване: спазвайки препоръките за приготвяне на работни концентрации, 

дозирайте концентрата в почистващото оборудване  
 Повърхностите се третират еднократно, без изплакване и повторно забърсване 

 
СЪСТАВ: НПАВ, неорганични киселини 
 
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ: 



 

Национален Токсикологичен Информационен Център Университетска Многопрофилна Болница за 
Активно Лечение и Спешна Медицина „Н.И.Пирогов”, бул. Тотлебен 21, 1000, София, България; e-mail: 
poison_centre@mail.orbitel.bg website: http://www.pirogov.eu; тел./факс: +359 2 9154 409; Телефонен номер 
при спешни случаи: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 411; Единен европейски номер за спешни повиквания: 
112 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  
Опасно. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта. Причинява тежки изгаряния 
на кожата и увреждане на очите. Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици 
/ предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. 
НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото 
замърсено облекло. Облейте кожата с вода / вземете душ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте 
внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
 
ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ:  
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Потърсете медицинска помощ, в случай на 
оплаквания. При поглъщане: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Да не се 
предизвиква повръщане. Изплакнете обилно устата с вода. Потърсете незабавно медицинска помощ. При 
контакт с кожата: Не са необходими специални мерки. Свалете замърсеното облекло. Изплакнете кожата 
обилно с вода. Потърсете медицинска помощ незабавно. Замърсеното облекло трябва да се изпере преди 
повторна употреба. При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. Отстранете контактни 
лещи, ако има такива и отворете широко клепачите. Продължете да изплаквате в продължение поне на 15 
минути. Потърсете незабавно медицинска помощ. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:  
Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на 
сухо, хладно и добре проветриво място. Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC. 
Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими 
материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се 
съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в опаковки без 
обозначения. 
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:  
Не допускайте разсипан материал да се разпространи и да попадне в почвата, водните пътища 
(повърхностни и подземни води) и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът 
причини замърсяване. Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, 
когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва 
винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на 
отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране 
продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се 
изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. 
Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта.  


