
 

Petrosol Visco 

Základní čistící prostředek pro sanitární účely 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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➢ viskózní a má silné vazebné vlastnosti 

➢ silný díky vysokému obsahu kyseliny fosforečné 

➢ připravené k použití 

➢ příjemné parfumování 

 

Použití : Petrosol Visco VISCO je základní čisticí prostředek pro hygienické prostory obsahující 

kyselinu fosforečnou. Používá se jako koncentrát a po kontaktu s povrchem vykazuje 

silné vazebné vlastnosti, což vede k intenzivnímu a důkladnému čisticímu účinku. V 

oblastech s vysokou tvrdostí vody zamezuje vzniku problémových usazenin. Petrosol 

Visco má příjemný parfém a tím vyvíjí atraktivní vůni při čištění. Petrosol Visco 

odstraňuje vápenaté skrvny z porcelánu, kameniny, nerezové oceli a ze skla, odstraňuje  

moč a špínu obsaženou v nich. Umožňuje bezpečně a snadno vyčistit dlaždice, WC mísy, 

pisoáry, umyvadla, kování, zrcadla, toalety a sprchové kabiny. Při použití na čištění 

pochromovaných armatur a zařízení se vyhněte dlouhým dobám působení výrobku a 

zajistěte, aby byla armatura suchá. Nikdy nepoužívejte Petrosol Visco k čištění dílů z 

polyamidu (např. Sedátka a víčka WC, držáky na ručníky, držadla dveří a armatury), 

mramoru a smaltu. 

Doporučení aplikace: 

Petrosol Visco používejte nezředěný na povrch, který se má vyčistit. Chraňte pouze 

chromované kování -nikdy neaplikujte přímo (s houbičkou, hadříkem nebo podložkou). V 

případě těžkého znečištění použijte podložku nebo kartáč pro zvýšení čisticího účinku. 

Nechte působit krátkou dobu a poté opláchněte. 

Před použitím výrobku používejte velké množství vody na dlaždicových plochách, aby 

nedošlo k poškození injektáže. 

 

Technické údaje : 

 

 

  

 

Hustota 20 °C 1.04 g/cm3 

Hodnota pH (konc) cca 1 

Vlastnosti : 
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SLOŽKY: 

Povrchově aktivní látky (neiontové), minerální kyseliny, hydrotropy, vonné látky, barviva 

a plniva 

TIPY: 

Podle ustanovení nařízení o detergentech 648/2004 / EG jsou obsažené účinné látky pro 

praní dostatečně biologicky odbouratelné. 

Skladujte nádobu chráněnou před mrazem! 

Kód produktu: GS 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


