
                     KARTA TECHNICZNA 

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 
TDS/NNOEN010LA/2021-07-08/PL Wersja:1.0       Aktualizacja: 2021-07-08 Strona 1 z  2 

 

OLEJEK ETERYCZNY NATURALNY LAWENDA 

 

1. Opis produktu 
Olejki Eteryczne NEFY NATURAL to olejki pozyskane w 100% ze składników roślinnych. Olejki Eteryczne są 

idealnym dodatkiem do domowych środków czystości. Zapach lawendowy pobudza i działa pozytywnie na 

poprawę nastroju. Czyszczonym powierzchniom nadaje przyjemny, kwiatowy zapach świeżości. 

 

2. Zastosowanie 
Składnikowy naturalny środek czyszczący. 

 

3. Sposób użycia 
Jako składnik mieszanek NEFY NATURAL odmierz zalecaną ilość produktu i przygotuj mieszankę zgodnie z 

instrukcją dołączoną do produktów NEFY NATURAL. 

 

Środek do czyszczenia zlewu 

1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego 

15 ml Płynu do mycia naczyń (1 łyżka) 

 

Na oblany wcześniej wodą zlew nałóż miejscowo sodę oczyszczoną oraz olejek. Pozostaw na 5 minut, aby 

soda mogła zadziałać na brud. Na gąbkę nałóż płyn do naczyń i dokładnie wyszoruj. Na koniec opłucz zlew 

ciepłą wodą. 

 

Naturalny płyn do mycia okien i szyb 

150 ml Octu Gospodarczego 14% 

250 ml wody 

5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego 

 

Wymieszaj składniki i wlej do butelki z rozpylaczem. Oczyszczone powierzchnie spryskać, a następnie 

przetrzeć szmatką do uzyskania czystej powierzchni. Preparat można przechowywać przez kilka tygodni. 

 

Naturalny płyn przeciw kurzowi odżywiający meble 

30 ml Octu Gospodarczego 14% 

300 ml wody 

5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego 

20 ml oliwy z oliwek (2 łyżki) 

 

Wymieszaj składniki w butelce z drobną głowicą rozpylającą i dokładnie wymieszaj. Spryskaj meble i 

przetrzyj czystą szmatką. 
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4. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    2 lata 

Kod wyrobu:    NNOEN010LA 

Gramatura:    500 ml 

Opakowanie:    buteleczka szklana w kartoniku 

 

5. Uwagi 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed słońcem. Przed użyciem przeprowadzić próbę 

w celu potwierdzenia danego zastosowania. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancja ta spełnia kryteria 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. 


