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UNIVERSAL aroma 

 

                 Professional

pH7,5
 

 

Opis:   Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji podłóg oraz powierzchni zmywalnych 
Właściwości:  Uniwersalny i alkaliczny koncentrat na bazie alkoholu, neutralny w roztworze 
roboczym, delikatny i szybko schnący, o bardzo dobrych właściwościach myjących. 
Zabezpiecza i odświeża myte powierzchnie, pozostawiając przyjemny i trwały zapach. 
 
pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 6,5 
 
Zastosowanie:  Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych podłóg / mebli / 
regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / powierzchni z tworzyw sztucznych z 
wyłączeniem tapicerki skórzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH - Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
 
Sposób użycia: Maszynowo lub ręcznie w rozcieńczeniach: 
mycie ręczne - 25-50 ml /10 l wody 
mycie maszynowe - 50 ml /10 l wody 
 

Ostrzeżenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy. Ostrzeżenia: P101: W razie konieczności 

zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. 
P264: Dokładnie umyć po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji 
odpadów obecnych w swojej gminie. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina 
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr 
WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ 
na klasyfikację: Alergenne substancje zapachowe: a-heksylcynamaldehyd (HEXYL CINNAMAL). 
Środki konserwujące: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-
7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / 
METHYLISOTHIAZOLINONE). Składniki: Fosforany % (m/m) < 5. Niejonowe środki powierzchniowo 
czynne % (m/m) < 5. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5. Kompozycje 
zapachowe. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać,  

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU: 
 
                                                                  UWAGA 

 

                                                                        


