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Product name:
Nazwa produktu:

Nano WC

Product application:
Zastosowanie produktu:

Liquid for cleaning toilets with an
active polymer protection
Płyn do mycia sanitariatów z aktywną
ochroną polimerową

Parameter:
Parametr:

Value:
Wartość:

Appereance:
Postać:

Red liquid
Czerwona ciecz

Odor:
Zapach:

Specific
Charakterystyczny

Labelling:
Oznakowanie:

May be corrosive to metals (H290); Causes
severe skin burns and eye damage (H314);
Causes serious eye damage (H318); Causes
serious eye irritation (H319); Wear
protective gloves/protective clothing/eye
protection/face protection (P280); Store
locked up (P405); IF ON SKIN: Wash with
plenty of water/... (P302+P352); IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing
(P305+P351+P338).
Może powodować korozję metali (H290);
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu (H314); Powoduje
poważne uszkodzenie oczu (H318); Działa
drażniąco na oczy (H319); Stosować
rękawice ochronne/ odzież ochronną/
ochronę oczu /ochronę twarz (P280);
Przechowywać pod zamknięciem (P405);

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć
dużą ilością wody z mydłem (P302+P352);
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać
(P305+P351+P338).

Pictograms:
Piktogramy:

Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L
barrel; 1000L Mauser container
Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka
200L; paletopojemnik 1000L

RID/ADR: none / brak
Transportation:
Transportowanie:

ADR code: none / brak
UN number: none / brak

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wear goggles and nitryle/latex gloves.
Wash hands thoroughly after handling.
Store in a cool dry place in original
containers, keep tighty closed.
W trakcie pracy z preparatem należy
założyć gogle oraz rękawiczki
nitrylowe/lateksowe. Dokładnie umyć
ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym
miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:
Data ważności:

2 years
2 lata

Other information:
Inne informacje:

None
Brak

Purpose:
Przeznaczenie:

Innovative product for daily cleaning of
toilets with active polymeric protection.
Innowacyjny produkt do codziennego
mycia sanitariatów z aktywną ochroną
polimerową.

Properties:
Właściwości:

The polymeric formulation designed to
clean and protect the acid-resistant
surfaces. Active ingrediends of product

are excellent at removing dirt from the
cleaned surface. Effectively removes
rust and stone formations, greasy grime,
limescale and soap. The product leaves
a fresh scent and gives a delicate shine.
The polymers used in the preparation
delay the effect of the re-deposition of
dirt and simplify the process of creating
on the washed surface protective film.
Polimerowy preparat przeznaczony do
czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni
kwasoodpornych. Zawarte w preparacie
substancje aktywne doskonale usuwają
zabrudzenia z czyszczonych powierzchni.
Skutecznie usuwa rdzawe i kamienne
nacieki, tłusty brud, osady wapienne i
mydlane. Produkt pozostawia świeży
zapach i nadaje delikatny połysk. Polimery
zastosowane w preparacie opóźniają efekt
ponownego osadzania się brudu oraz
ułatwiają proces kolejnego mycia tworząc
na mytych powierzchniach film ochronny.

Application method:
Sposób użycia:

Spray the dirty surface with the produc,
and then remove the dirt, sediments,
and strokes. Then rinse it with tap
water.
The product is prepared for direct
using.
Spryskać zabrudzoną powierzchnię
preparatem, a następnie usunąć brud,
osady oraz nacieki. Następnie należy
spłukać powierzchnię bieżącą wodą.

Produkt przeznaczony do
bezpośredniego użycia.

