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             KARTA TECHNICZNA 
 

        

 

                                                  ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MEBLI 
 

 
 
Neutralny wodorozcieńczalny środek do mycia mebli na bazie pomarańczowego olejku eterycznego, 

charakteryzujący się neutralnym pH, idealny do mycia lakierowanych lub olejowanych mebli drewnianych. 

Efektywnie usuwa brud i tłuste zabrudzenia bez uszczerbku dla powłoki lakierniczej, działając delikatnie  

i pozostawiając przyjemny zapach pomarańczy. Nadaje się do codziennego użytkowania. 

 
 
Wygląd: 
Kolor: 
Zapach: 
Ciężar właściwy (w 20°C): 
Rozcieńczalność: 
 

 
Ciecz 
Pomarańczowy 
Produkt zapachowy 
1 kg/L ± 0,01 
Produkt wodorozcieńczalny 
 

 

 

Nalać niewielką ilość środka na czystą bawełnianą ściereczkę i nakładać środek okrężnymi ruchami (można 
także rozpylić bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię). Powtórzyć operację w przypadku szczególnie 
trudnych do usunięcia zabrudzeń. Po chwili należy przepolerować powierzchnię miękką szmatką by usunąć 
brud. Dokładnie zamknąć pojemnik po użyciu. Produkt jest wodorozcieńczalny. 

 
 
Uwaga: 
Nasze karty techniczne są opracowywane na podstawie średnich rezultatów naszych testów. Wszelkie 
porady techniczne są podawane w dobrej wierze, ale nie stanowią gwarancji. W istocie różne rodzaje 
podłoży, sposoby i warunki aplikacji, różne wykorzystywane instalacje przemysłowe i sposoby rozcieńczania 
składają się na rezultat końcowy i często są poza naszymi możliwościami kontrolowania procesu. 
Użytkownik jest zobowiązany do wykonania wstępnej próby z dostarczonymi produktami, tak by sprawdzić 
czy spełniają jego wymagania. 
Z naszej strony możemy zagwarantować niezmienność właściwości fizykochemicznych samych produktów. 
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OPAKOWANIE 
Butelka ze spryskiwaczem: 0,5 L.  
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego 
światła słonecznego. Chronić produkt przed źródłami otwartego ognia i iskrzenia. Chronić produkt przed 
działaniem ujemnych temperatur. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.  
 
PRODUCENT  
ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80,  www.colorit.pl, 
BDO 000005681. 
 
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 
produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
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