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                                                                                                                        IGOSA Sp. z o. o. 

ul. Gliwicka 3, 40-079 Katowice 

 

Identyfikator produktu: 

FUGACLEAN 

Zastosowanie:  

Specjalnie opracowany środek do czyszczenia fug pomiędzy płytkami na ścianach 
i posadzkach. Usuwa tłuszcze, osady rdzy i kamienia, plamy po wodzie i inne uciążliwe 
zabrudzenia. Skuteczny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.  

Dane techniczne:  

Postać fizyczna: ciecz 

Kolor: bezbarwny do lekko żółtego 

Zapach: charakterystyczny.  
Gęstość w 20°C:  ok. 1,066 g/ml  
Temperatura wrzenia: nie określono. 
Temperatura topnienia: nie określono. 
Temperatura zapłonu: niepalny. 
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny. 
pH: ok. 0,06 

Przechowywanie:  

Okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania i transportu: od +5°C do 
+25°C. Produkt należy chronić przed zamarzaniem.  

Opakowanie:  

Butelka czarna 500 ml z atomizerem biało-czerwonym spieniającym.  

Sposób użycia:  

Produkt stosować w postaci nierozcieńczonej. Zachowując wszelkie środki ostrożności należy 
nanieść preparat na spoiny za pomocą atomizera. Odczekać około 5 minut, by środek mógł 
zadziałać. Fugi należy czyścić szczoteczką lub gąbką. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie 
usunąć wszystkie pozostałości środka przy pomocy wilgotnej gąbki. Przy szczególnie 
uciążliwych zabrudzeniach czynność należy powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia spoiwa 
pozostawić do wyschnięcia.  

Ostrzeżenia i zalecenia BHP: 

Stosując produkt należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Preparat chronić przed dziećmi. 
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W trakcie używania 
preparatu należy stosować środki ochrony indywidualnej takie jak odzież i rękawice  
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ochronne, okulary, a w razie konieczności (np. w warunkach niedostatecznej wentylacji) 
także aparat ochrony dróg oddechowych. Produktu używać wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Podczas stosowania a także bezpośrednio po zakończeniu 
pracy z produktem należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. W trakcie używania  
 
 
produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać 
rozpylonej cieczy. 
W przypadku zanieczyszczenia oczu – natychmiast przepłukać oczy wodą, płukanie 
kontynuować przy szeroko otwartych powiekach przez około 15 minut. Nie należy płukać 
oczu silnym strumieniem wody – istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. 
Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku narażenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, 
zapewniając spokój i miejsce do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. Jeśli poszkodowany ma problemy z oddychaniem wykwalifikowany personel 
powinien podać tlen. Należy wezwać lekarza.  
Zanieczyszczoną skórę należy zmyć dużą ilością wody. W przypadku postępującego 
podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone ubranie uprać przed 
ponownym założeniem.  
W przypadku połknięcia należy podać dużą ilość wody do picia. Podawanie wody należy 
przerwać jeśli pojawią się mdłości. Nie powodować wymiotów. Nigdy nie podawać niczego 
do picia osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem.  
Przed użyciem należy przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą 
charakterystyki produktu.  

Uwaga: 

Zalecenia i wskazówki zawarte w dokumencie wynikając z naszych doświadczeń i praktyki. Ze 
względu na różnorodność materiałów i podłoży a także wielorakość możliwych zastosowań, 
które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się 
przeprowadzenie próby. 
Produkt może być bezpiecznie używany do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, 
pod warunkiem stosowania wskazówek producenta dotyczących płukania i osuszania 
powierzchni. 
 

 


