
 

Petrosol SAN 

Koncentrovaný sanitární čistič 

 

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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� Velmi silný 

� Příjemná vůně 

� Zanesen do seznamu RK 

 

Použití : Petrosol SAN je vysoce koncentrovaný sanitární čistič na bázi kyseliny fosforečné. Typické skvrny 

v hygienických oblastech, jako je vápník a rzi, se snadno odstraňují pomocí Petrosol SAN. Přidání 

parfémového oleje během a po čištění dodává do vyčištěných oblastí příjemnou vůni. Petrosol 

SAN je zařazen do seznamu schválených čisticích prostředků pro keramické povrchy v bazénech 

(seznam RK). Petrosol SAN je pro základní a údržbové čištění povrchů kompatibilních s 

kyselinami, jako je keramika, sklo, porcelán, elox, chrom a nerez. Petrosol SAN by neměl být 

používán na mramoru, smaltu, polyamidu a dalších materiálů citlivých na kyseliny. V případě 

pochybností nejprve zkontrolujte kompatibilitu zkušebního materiálu! Před zahájením čištění je 

třeba povrchy důkladně navlhčit vodou. 

Koncentrace aplikací: 

Směs 3000 - 5000 ml Petrosolu SAN se smíchá s 10 litry vody. 

Při silnějších skvrnách používejte silnější koncentraci. 

Pro použití ve vysokotlakém zařízení předředěný v poměru 1: 5. Vyvarujte se zamlžení. 

Opláchněte vodou po odpovídající době ošetření. 

Technické údaje : 

 

 

  

Složení :   

Povrchově aktivní látky (neiontové) minerální kyseliny, pěnové regulátory, inhibitory koroze, 

alkoholy, barviva, vonné látky a plnidla 

 

 

Poznámka : Tento výrobek vyžaduje výstražný štítek. Vezměte prosím na vědomí odpovídající informace a 

návrhy na štítku a bezpečnostním listu. 

Kód produktu: GS 80 

 

 

Hustota 20 °C 1.14 g/ml 

Hodnota pH (conc.) 1 

Hodnota (1 %) 1 – 3 

Vlastnosti: 

 

  


