
Profesionální čisticí prost ředky  

SUPER SANITIN Plus
NML104, 604

prost ředek na d ůkladné mytí sanitární keramiky  

POPIS VÝROBKU:  
SUPER SANITIN Plus je prostředkem
určeným k důkladnému čištění sanitárních 
zařízení. Účinně odstraňuje rez, vodní kámen, 
minerální, vápenné a močové usazeniny a 
zbytky mýdla. Zejména doporučujeme na mytí 
záchodových mís, pisoárů, bidetů a umyvadel. 
Je vhodný k čištění pochromovaných předmětů, 
předmětů vyrobených z kyselinovzdorné 
ušlechtilé oceli, koupelnových baterií a armatur. 
Odstraňuje nepříjemný zápach moči. 
Prostředek je schválen k používání v podnicích 
potravinářského průmyslu. 

OBLAST POUŽITÍ:  
Prostředek SUPER SANITIN Plus firmy
Merida se kromě jiného používá k: 

- čistění toalet a pisoárů 
- důkladnému čištění povrchů odolných proti 

kyselinám 
- dočišťování podlah po výstavbě a rekonstrukci 
- čištění spár  
- čištění rezavých povlaků a skvrn 
- odstraňování vodního kamene 
- mytí koryt bazénů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:  
V závislosti na stupni znečištění nebo na 
velikosti usazenin doporučujeme rozředit 
koncentrát v poměru od 1:10 do 1:40 
(250÷1000 ml prostředku na 10 l vody). 
V případě vodního kamene nebo rzi použijte 
koncentrát neředěný. Roztok je třeba nanést 
na mytý povrch pomocí houby nebo hadru, 
nechat chvíli působit, a pak důkladně 
opláchnout vodou. 

Distributor: MERIDA Hradec Králové s.r.o., tel.: 495 545 924, e-mail: office@meridahk.cz, www.merida.cz  

Výrobce: PPUH VOIGT Sp. z o.o. 

pH koncentrátu:

pH roztoku:



Profesionální čisticí prost ředky 

  

SLOŽENÍ:  
kyselina fosforečná, kyselina amidosírová, 
isotridecanol etoxylovaný, <5 % neiontových, 
povrchově činných látek, glykoly, substance 
barvící, vonné látky: LIMONENE a konzervační: 
BENZALKONIUM CHLORIDE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Forma: Kapalina 
Barva: Růžová 
Vůně: Parfemační přísady 
Hustota: Při 20 °C – 1,090 ± 0,005 g/cm 3 

Hodnota pH (konc. g/l): Při 20 °C 0,6 ± 0,5 
Viskozita: Při 20 °C < 30 m Pa.s 

BALENÍ:  
Láhev 1 l  
Kanystr 10 l 

DOBA POUŽITÍ:  
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPE ČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Informace týkající se bezpečného používání 
prostředku SUPER SANITIN Plus a způsobu po-
stupu v případě nehody jsou uvedeny na etiketě 
kanystru, potisku na láhvi a v bezpečnostním listu 
prostředku. Firma VOIGT-MERIDA nenese žádnou 
odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku používání 
jejích výrobků a následkem používání informací 
uvedených v autorských materiálech vytvořených 
firmou, rovněž včetně této technické specifikace. 
Uživatel chemického prostředku firmy MERIDA je 
povinen se před použitím čisticího prostředku ujistit, 
zda může být daný výrobek bezpečně použitý pro 
uvedenou oblast čistění při využívání dostupných 
úklidových technologií. Všechny prostředky firmy 
MERIDA byly vyrobeny v souladu s normou systému 
řízení kvality ISO 9001:2000. Přípravek je určen 
pouze pro profesionální použití.

EKOLOGIE:  
Povrchově aktivní sloučeniny obsažené 
v preparátu jsou biologicky odbouratelné a 
v souladu s Nařízením (ES) č. 648/2004 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
31. března 2004 o detergentech. 

TABULKA ŘEDĚNÍ: 

V případě pochybností týkajících se používání výrobku a za účelem získání dalších podrobných informací (ve specifikaci neuvedených) 
 týkajících se prostředku SUPER SANITIN Plus je třeba se obrátit na firmu MERIDA. 

OBLAST ČISTĚNÍ ŘEDĚNÍ 

Mytí zařizovacích předmětů koupelen  
(umývadla, záchodové mísy, bidety, pisoáry) 

2 % 

Čištění záchodových mís a pisoárů Neředit 

Důkladné čistění podlah 10-20 % 

Dočišťování podlah po výstavbě a 
rekonstrukci 20-30 % 

Čištění spár Neředit 

Odstraňování vodního kamene Neředit 

Odstraňování rezavých skvrn 50 % 

Mytí  koryt bazénů 5-10 % 

Množství 
roztoku 
/ ředění 

0,5 % 1,5 % 3 % 5 % 10 % 

0,5 l 2,5 ml 7,5 ml 15 ml 25 ml 50 ml 

5 l 25 ml 75 ml 150 ml 250 ml 500 ml 

10 l 50 ml 150 ml 300 ml 500 ml 1 000 ml

50 l 250 ml 750 ml 1 500 ml 2 500 ml 5 000 ml

Nebezpečí

Firma přátelská 
k životnímu 
prostředí 

Distributor: MERIDA Hradec Králové s.r.o., tel.: 495 545 924, e-mail: office@meridahk.cz, www.merida.cz  

Výrobce: PPUH VOIGT Sp. z o.o. 


