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ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE OLEJKU POMARAŃCZOWEGO 

 
GERUCH-EX jest naturalnym roztworem do usuwania: 

- tłuszczu, osadów szlamu i innych śmierdzących organicznych zabrudzeń 
- pozostałości z olejów mineralnych, smoły, bitum i warstw woskowych 
- pozostałości po kleju i plamy ze smoły na lakierach i płaskich powierzchniach 
 

GERUCH-EX likwiduje nieprzyjemny zapach juŜ podczas zastosowania 
-    wypędza owady jednocześnie dezodorując pomieszczenie  
- przy regularnym stosowania utrzymuje świeŜość i czystość w rurach                      
ściekowych kratkach ściekowych i rozprowadza przyjemny i świeŜy                
pomarańczowy zapach 

- idealny do czyszczenia pojemników, kontenerów,  samochodów do                           
gromadzenia i przewoŜenia odpadów, sanitariatów. 

 

 
Chemiczna charakterystyka: 

Wygląd: płyn Ŝółty o zapachu pomarańczowym 
Skład :przygotowany z niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, naturalnych substancji 
bazie destylatu olejku pomarańczy, barwnika. 
Klasyfikacja preparatu:  Szkodliwy dla zdrowia: w razie połknięcia moŜe doprowadzić do 
uszkodzenia płuc. Łatwopalny. Szkodliwy dla środowiska Bardzo trujący dla wodnych organizmów, 
moŜe mieć  w wodach długoterminowe szkodliwe skutki.  
Wolne od AOX, aromatyzowanych wodorotlenków węgla i CKW 
Opinia jakościowa: Stowarzyszenie >>Säurefliesner-Vereinigung; Dt. Gesellschaft<< w Burgwedel 
Niemcy  /Instytut badań materiałowych ds. kąpielisk/ 
Wszystkie zawarte składniki ulegają łatwo biodegradacji 

 

Obszary uŜycia i skoncentrowanie zastosowania: 
 

Zgodnie z prawem artykułów Ŝywnościowych i przedmiotów uŜytku do stosowania w 
przemyśle spoŜywczym. 

- Czysta forma do 1 : 10 systemy rurowe, kratki ściekowe, pozostałości po 
smole, wosku i oleju, pojemniki na śmieci 

- 1 : 10 do 1 : 30 czyszczenie podłóg w zamkniętych pomieszczeniach, 
czyszczenie ścian w kontenerach na śmieci 

- 1:10 do 1:100 czyszczenie w zaleŜności od zabrudzenia  
- 1:200 do 1:500 czyszczenie podłóg w obszarach kuchennych. 
- 1 : 100 do 1 : 1000  czyszczenie pod wysokim ciśnieniem 
- 1 : 1000 000   oczyszczalnie ścieków  
 

Uwaga: koncentrat moŜe rozkładać niektóre tworzywa sztuczne, zalecamy zatem  
             wykonać próbę działania na dane tworzywo sztuczne przed uŜyciem.   

 

 

PowyŜsze informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i 
kompletności.  Producent nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wynikające z niewłaściwego stosowania. 

 
Dystrybutor:  

Firma KiM s.c 
34-300 śywiec ul.Suska 6 
tel/fax 33 8652210 tel kom 601 437687  
http://www.hwr-chemie.pl  e-mail: klinsc@poczta.onet.pl 


