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Distribútor pre SR:  
AB METAL, s. r. o. 

Dr. K. Kmeťku 80/28 

01301 Teplička nad Váhom 

Telefón:0903 776 688 

E-mail: skrivankova@deliziasr.sk  

 

Výrobca: 

Vigor srl, Nettuno (RM), Taliansko 
  

Vzhľad: 

Vzhľad: viskózna kvapalina 

farba: ružová 

vôňa: ozonová  

Hustota pri 20°C: 1,05 ± 0,05 g / ml 

pH pri 20°C: 6,5 - 7,5  
 

Chemické zloženie (Reg. Deterg. 648 / 2004CE): 

Medzi 5% a 15% amfotérnych povrchovo aktívnych látok 

Medzi 1 a 5% neiónových povrchovo aktívnych látok 

Kyselina citrónová 

kumarín 

 

Charakteristika: 

“MEGLIO SFUSO BAGNO GEL DISINCROSTANTE” je viacúčelový gél s hygienickým 

účinkom, s peroxidom vodíka. Navyše je to dokonale ekologický produkt, pretože tento hygienický 

prostriedok neuvoľňuje žiadne chemické zvyšky škodlivé pre životné prostredie. 

Môže sa použiť na akýkoľvek tvrdý povrch. Ak si chcete zvýšiť jeho čistiace vlastnosti, nechajte ho 

pôsobiť niekoľko minút. Môžete ho tiež použiť ako prostriedok na čistenie podláh bez nutnosti 

opláchnutia. Obzvlášť vhodný na čistenie toalety, na odstránenie usadenín a vodného kamenňa 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia: 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 

etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom 

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 

pomoc/starostlivosť. 

 

Použitie: 

Tvrdé povrchy: Produkt nalejte priamo na povrch, ktorý sa má vyčistiť, a nechajte niekoľko minút 

pôsobiť. Na čistenie podláh nalejte 2 uzávery do približne 5 litrov vody. 
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Toaleta: Použite čistý gél na vnútornú  časť povrchu misy. Nechajte účinkovať pár minút a potom 

spláchnite. V prípade nutnosti použite WC kefu a spláchnite. 

 

VÝROBOK V SÚLADE S NARIADENÍM HACCP 
 

Doplnkové informácie:  Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym 

skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku 

distribútora v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie 

sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené 

na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. 
 


