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Финол Сани-тех 
Препарат за основно почистване на 
санитарни  повърхности 
 
Описание на продукта: 
FINOL SaniTex е висококачествен, вискозитетен  концентрат за почистване на силно 
замърсени санитарни повърхности устойчиви на киселинни препарати. Упорити 
замърсявания като урина, калк, котлен камък, както и мазнини и остатъци от измиващи  
продукти се отстраняват бързо и без особени усилия, като същевременно щади деликатните 
повърхности. Препарата има дълготраен ефект, което го прави идеален за уотреба в 
тоалетни, писоари и др. 

 
Съдържание: 
 

< 5 % анионни ПАВ, < 5 % нейоногенни ПАВ, фосфорна киселина,  оцветители, 
ароматизатори 
      
Указания за употреба: 
Преди започване на работа трябва да е потвърдена устойчивостта на повърхността към 
киселинни препарати. Не е подходящ за почистване на емайлирани предмети. Фугите трябва 
да са покрити; препарата се нанася неразреден и се оставя за кратко да подейства след което 
се облива с чиста вода. При почистване на подове се разрежда като към 8 литра вода се 
прибавят 50- 100 мл от препарат. След почистване се отмива с чиста вода. 
 
 
Характеристика:  силно разяждащ 
Мерки за безопасно ползване:  Да се избягва контакт с очите. При попадане на препарата в 
очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси съвет от лекар. Ако препарат попадне 
върху части от облеклото незабавно да се съблекат. Да се използва подходящо облекло, 
предпазващи ръкавици и предпазващи очила. При инциденти незабавно да се потърси 
лекарска помощ (по възможност да се покаже етикета на препарата). При поглъщане  
незабавно изплакване на устната кухина с чиста вода (само  в случай, че потърпевшият е в 
съзнание). 
 
 

1 pH-концентрат  
 
 Картон 12 бутилки по 1 л. 
 Art.-Nr.: 107179  
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