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MYDŁO SZARE GOSPODARCZE W PROSZKU 

 

1. Opis produktu 
Mydło Szare Gospodarcze to naturalny środek piorący i czyszczący, który nie zawiera konserwantów i 

fosforanów. Delikatne dla tkanin, nie odbarwia koloru, zmiękcza wodę. Pochodzi ze składników 

naturalnych. Nie zawiera substancji zapachowych oraz sztucznych barwników. 

 

2. Zastosowanie 
Mydło Szare Gospodarcze ma szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych. Z łatwością usuwa 

zabrudzenia po trawie, tłuszczu, krwi, czekoladzie itp. Jest doskonałym składnikiem naturalnych środków 

piorących i detergentów. 

 

3. Sposób użycia 
3.1. Otworzyć saszetkę z produktem.  

3.2. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. 

 

Naturalny, delikatny proszek do prania: 

1 saszetka Mydła Szarego Gospodarczego 

1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

1/4 saszetki Kwasku Cytrynowego Gospodarczego 

1/2 saszetkI Sody Kalcynowanej Gospodarczej 

 

Przesyp zawartość saszetek do pojemnika i dokładnie wymieszaj. Użyj 1 łyżki stołowej mieszanki na jedno 

pranie. Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik z produktem. 

 

Naturalna pasta do czyszczenia zabrudzeń 

1 saszetka Sody Kalcynowanej Gospodarczej 

1 saszetka Mydła Szarego Gospodarczego 

100 ml gorącej wody 

100 ml wody 

 

Do pojemnika o pojemności ok. 200 ml wlej gorącą wodę, a następnie wsyp Mydło Szare i mieszaj do 

rozpuszczenia. Dolej 100 ml wody i wsyp Sodę Kalcynowaną, dokładnie wymieszaj. Sporządzona pastę 

przechowuj z dala od słońca, w zamkniętym pojemniku do roku czasu. 

 

Naturalny środek do czyszczenia lodówek 

¼ saszetki Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

¼ saszetki Mydła Szarego Gospodarczego 

500 ml wody 

 

Do butelki wlej wodę, następnie dodaj suche składniki i wymieszaj do rozpuszczenia. Tak przygotowanym 

preparatem wycieraj ściereczką całą lodówkę. Trudniejsze plamy możesz posypać dodatkowo sodą 

oczyszczoną, odczekać parę minut i ponownie przetrzeć ściereczką. 
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4. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    5 lat 

Kod wyrobu:    NNMSG280 

Opakowanie:    saszetka 

Ilość w opakowaniu zbiorczym:  4x70g 

 

5. Składniki 
Mydło 30% i więcej. 
 

6. Uwagi 

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

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeprowadzić próbę w celu potwierdzenia danego zastosowania. 

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancja ta nie spełnia kryteriów 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, niemniej karta 

charakterystyki została przygotowana dla tej mieszaniny 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. 


