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OCET GOSPODARCZY 14% SKONCENCTROWANY 

 

1. Opis produktu 
Ocet Gospodarczy 14% Skoncentrowany to najbardziej wszechstronny, naturalny środek czyszczący, który 

powinien się znaleźć w każdym domu. Dzięki zwiększonemu stężeniu nawet przy codziennym użyciu 

wystarczy na dłużej. 

 

2. Zastosowanie 
Służy do odkamieniania różnych powierzchni i urządzeń gospodarstwa domowego. Szybko i skutecznie 

usuwa uporczywe naloty tj. osady z mydła, kamień oraz zacieki wodne. Może być również wykorzystany do 

tworzenia naturalnych mieszanek czyszczących, korzystając z receptur zawartych w opakowaniach 

produktów NEFY NATURAL oraz na stronie www.nefy.com.pl. Nadaje czyszczonej powierzchni połysk. 

Łatwo się spłukuje, pozostawia lśniące, pozbawione smug powierzchnie. 

 

3. Sposób użycia 
3.1. Przekręcić odpowiednio dyszę spryskującą. 

3.2. Rozpylić niewielką ilość preparatu na czyszczoną powierzchnię. 

3.3. Po kilku minutach przetrzeć wilgotną szmatką z mikrofibry bez środka czyszczącego. 

3.4. W celu uzyskania lepszego efektu umytą powierzchnię przetrzeć suchą ściereczką. 

 

Preparat do odkamieniania armatury 

50 ml Octu Gospodarczego 14% 

20 ml wody 

Gaza 

 

Do miski wlej ocet z wodą. Gazę namocz w roztworze i owiń nią zakamienione miejsca. Pozostaw gazę na 

15 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą. Jeśli warstwa kamienia jest gruba, powtórz czynność. 

 

Rada: Aby nabłyszczyć armaturę, możesz natrzeć ją kropelką oliwy z oliwek. 

 

Środek do czyszczenia zmywarek 

½ saszetki Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

250 ml Octu 14% Gospodarczego 

 

Do pojemnika na tabletki wsyp sodę oczyszczoną, na dno zmywarki wlej ocet. Ustaw cykl zmywania na 

najwyższą temperaturę. Warto przed włączeniem cyklu zmywarki umyć ręcznie filtr. 
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Naturalny płyn do mycia okien i szyb 

150 ml Octu 14% Gospodarczego 

5 kropel Olejku Eterycznego Cytrynowego 

250 ml wody 

 

Wymieszaj ze sobą składniki i przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj oczyszczoną powierzchnię, a 

następnie wytrzyj ściereczką do uzyskania czystej powierzchni. Tak przygotowaną mieszankę można 

przechować nawet 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. 

 

 

4. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    3 lata 

Kod wyrobu:    NNOCG500 

Gramatura:    500 ml 

Opakowanie:    butelka z tworzywa 

 

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. 
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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. 


