
                     INFORMACJA TECHNICZNO - HANDLOWA 

Dragon Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina 
+48 12 625 75 00; info@dragon.com.pl  
www.dragon.com.pl 
ITH/NKP500/2020-06/17/PL Wersja:1.0       Aktualizacja: 2020-06-17 Strona 1 z  2 

 

KAMIEŃ I RDZA 

 

1. Opis produktu 
Szybko i skutecznie usuwa uporczywe naloty tj. rdza, osady z mydła, kamień oraz zacieki wodne. Pozostawia 

lekki połysk i świeży przyjemny zapach. Usuwa części organiczne, będące źródłem ewentualnych zakażeń i 

nie dopuszcza do szybkiego powstania nowych. Łatwo się spłukuje, pozostawia lśniące, pozbawione smug 

powierzchnie. Zawiera inhibitor korozji. 

 

2. Właściwości 
Kolor:   bezbarwna do słomkowej, 

Konsystencja:   lepka, pieniąca się ciecz, 

Zapach:   grejfrutowy, 

pH:   < 0,5. 

 

3. Zastosowanie 
Produkt przeznaczony do usuwania uciążliwych osadów i rdzy z wanien, umywalek, pryszniców, toalet, 

kafelków, powierzchni ze stali nierdzewnej (np. zlewozmywaków kuchennych). 

 

4. Sposób użycia 
Żel nanieść na czyszczoną powierzchnię i odczekać kilka minut. Osady czyścić gąbką a następnie spłukać 

wodą. W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Przed użyciem przeprowadzić 

próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania środka na określony rodzaj powierzchni. 

Zabrudzone narzędzia należy czyścić wodą. 

 

5. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    5 lat 

Kod wyrobu:    NKR500 

Opakowanie:    plastikowy pojemnik z atomizerem 

Ilość w opakowaniu zbiorczym:  10 sztuk 

 

6. Skład 
• niejonowe środki powierzchniowo czynne poniżej 5%, 

• amfoteryczne środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%, 

• kompozycja zapachowa. 

 

7. Uwagi 
Warunki transportowania i magazynowania:  

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C 

do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. 
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Pozostałe uwagi:  

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia 

działania środka na określony rodzaj powierzchni. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia 

plastikowych powierzchni (mogą zbrązowieć). Nie mieszać z innymi chemikaliami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanina nie spełnia kryterii klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla 

niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 


