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                                                                                                                        IGOSA Sp. z o. o. 

ul. Gliwicka 3, 40-079 Katowice 
 

Identyfikator produktu: 

KABINACLEAN 

Zastosowanie:  

Profesjonalny preparat w postaci aktywnej piany do usuwania osadów i zabrudzeń ze 
ścianek, elementów jezdnych i zakamarków kabin prysznicowych oraz do ogólnego 
zastosowania w sanitariatach, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Usuwa osady 
i zalegający brud. Środek bezpieczny dla elementów kabiny wykonanych ze szkła, tworzyw 
sztucznych i brodzików akrylowych. Czyści bez szorowania i zarysowań.  

Dane techniczne:  

Postać fizyczna: ciecz 

Kolor: bezbarwny do lekko żółtawego 

Zapach: charakterystyczny.  
Gęstość w 20°C: ok. 1,050 g/ml  
Temperatura wrzenia: nie określono. 
Temperatura topnienia: nie określono. 
Temperatura zapłonu: niepalny. 
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny. 
pH:  ok. 0,21 

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 250,500 ml z atomizerem spieniającym biało-czerwonym.  

Sposób użycia:  

Zachowując środki ostrożności nanieść aktywną pianę na czyszczona powierzchnię. Brud 
i osad uaktywnia środek tworząc pianę, która po około 3-5 minutach należy dokładnie 
spłukać ciepłą wodą. W przypadku uciążliwego brudu czynność regularnie powtarzać.  

Ostrzeżenia i zalecenia BHP: 

Stosując produkt należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Preparat chronić przed dziećmi. 
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. W trakcie używania preparatu należy zawsze stosować środki ochrony 
indywidualnej takie jak odzież i rękawice ochronne, okulary, a w razie konieczności (np. 
w warunkach niedostatecznej wentylacji) także aparat ochrony dróg oddechowych. Produktu  
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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 – usunąć szkła kontaktowe, 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 okulistą.  
W przypadku narażenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. 
Jeśli poszkodowany ma problemy z oddychaniem wykwalifikowany personel medyczny 
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. 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. 


