
                               INFORMACJA TECHNICZNA 

TRO WC TABS 

Środek do czyszczenia toalet, rozpuszczający osady z wapnia 

Art. Nr 183.186 14x16x25g -karton 

 3-fazowe tabletki czyszczące do WC i pisuarów 

 po umieszczeniu w stojącej, niespłukiwanej wodzie czyszczą samoczynnie i szybko 

 rozpuszczają osady z wapnia i warstwy brudu w trudno dostępnych miejscach 

 szybko i skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy 

 działają antybakteryjnie 

 w czasie rozpuszczania uwalniają przyjemny zapach 

 nie są przeznaczone do czyszczenia marmuru, sztucznego kamienia i powierzchni 

nieodpornych na kwasy 

Obszar zastosowania 

Produkt do czyszczenie i odkamieniania rur odpływowych i urządzeo sanitarnych ze stojącą wodą 

takich jak: WC, pisuary i inne. Produkt nie jest przeznaczone do czyszczenia marmuru, sztucznego 

kamienia i powierzchni nieodpornych na kwasy.  

Sposób użycia i dozowanie 

Otworzyd foliowe opakowanie a następnie umieścid tabletkę w zbiorniku ze stojącą wodą. Podczas 

rozpuszczania tabletki uwalniają się substancje aktywne i dochodzi do wytworzenia aktywnej piany. 

Powstały w ten sposób roztwór czyszczący należy pozostawid na 5 min. a następnie spłukad. W 

przypadku silnych zabrudzeo na krawędzi urządzeo sanitarnych mogą pozostad osady, które można 

łatwo usunąd za pomocą szczotki. Aby wyczyścid szczotkę do WC należy zanurzyd ją w aktywnym 

roztworze czyszczącym.  

Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie możemy ponosid 

odpowiedzialności.  

Dane techniczne 

Postad   okrągłe, trójwarstwowe tabletki 
   pierwsza warstwa biała, druga warstwa niebieska, trzecia warstwa zielona 
Zapach   świeży 
pH (1% roztwór) 2 
Data ważności:  dwa lata od daty produkcji 
 

Zastosowane w produkcie środki powierzchniwo czynne spełniają wymagania biodegradowalności 
zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004. 



Numer UN:   2967 
Grupa pakowania III 
Klasa   8 
 
 
Oznakowania: 

 

 

Xi 

DRAŻNIĄCY 

   

 

Zwroty R – określenie rodzaju zagrożenia 

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.  
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodowad długo utrzymujące się  

 niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

S2  Chronid przed dziedmi.  
S22  Nie wdychad pyłu. 
S26  Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd porady  
  lekarza. 
S28  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyd dużą ilością wody.  
S46  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub  
  etykietę. 

Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE 

Zawiera:  anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki  

 powierzchniowo czynne (<5%), związki wybielające na bazie tlenu (<5%),  

 kompozycje zapachowe.  

 


