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ZMYWACZ  D-12  
To wodny, bezbarwny preparat na bazie wyselekcjonowanych dodatków 
organicznych i nieorganicznych. Usuwa wieloletnie złogi mydła i tłuszczu, glony, 
pleśnie oraz zabrudzenia mineralne i organiczne pochodzenia tłuszczowego. 
 
Obszar zastosowań:  
Przeznaczony do czyszczenia polerowanych i niepolerowanych powierzchni z granitu, 
marmuru, trawertynu, piaskowca, lastryka, betonu przemysłowego, płytek 
ceramicznych: podłogowych i ściennych.  
 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na nowych i starych 
powierzchniach. 
 

Sposób użycia:  
1. Zabezpieczyć miejsca niepodlegające czyszczeniu, poprzez stosowanie 

osłon z materiałów nasiąkliwych typu  gąbka poliuretanowa lub czyściwo.  
2. Nanieść preparat D–12 za pomocą miękkiego pędzla, szczotki lub gąbki,  

na powierzchnię wymagającą czyszczenia.  
3. Po naniesieniu preparatu zaaplikowaną powierzchnię należy intensywnie 

szczotkować wykonując okrężne ruchy szczotką, pędzlem lub gąbką przez ok. 
5-10 sekund.  

4. Pozostawić preparat na powierzchni na ok. 2-3 minuty i ponownie intensywnie szczotkować 
powierzchnię przez ok. 5-10 sek.  

5. Po upływie kolejnych 2–3 minut należy usunąć przereagowany preparat z brudem, za pomocą 
odkurzacza wodnego lub chłonnego materiału, spłukać obficie wodą i ponownie zebrać 
odkurzaczem lub chłonnym materiałem.  

6. W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności.  
7. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenie wodą - zalecane 

proporcje: od 1:5 do 1:1. Najczęściej stosowane rozcieńczenie - 1:4.  
 
Przed właściwą aplikacją, zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni. 
 
Na materiałach niepolerowanych może wystąpić sytuacja, że nie będzie możliwe usunięcie  
zabrudzenia w 100 %. 
 

Zmywacz D-12 nałożony na woskowane powierzchnie może usunąć wosk. 
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Uwagi i zalecenia:  
Preparat w formie koncentratu. 
Nie stosować w wersji nierozcieńczonej. 
Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary i rękawice ochronne. 
Prace wykonywać przy dobrym oświetleniu. 
Temperatura/wilgotność wykonywania prac odpowiednio/ do 30°C /85%. 
Stosować typowe narzędzia pomocnicze takie jak: wiaderka, szczotki i pady z tworzywa, czyściwo typowe 
oraz zabezpieczenia z gąbek z poliuretanu. 
Nie dopuszcza się kontaktu preparatu D-12 z materiałami nie odpornymi na działanie zasad. 
Drażniący skórę i oczy, dłuższy kontakt z preparatem może spowodować uszkodzenie oczu/skóry. Podczas 
jego stosowania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. 
 
Produkt zawiera:  
Alkohole, C 12–15, etoksylowane, wodorotlenek sodu. 
 
Dane techniczne:  
- wodny, bezbarwny roztwór 
- gęstość ok. 1  
- pH ok. 12,5 
- zapach charakterystyczny dla detergentów  
- zużycie ok. 0,1-0,3 L / na 1m2 
- opakowanie: butelka 1L/5L 
 
Termin przydatności:  
Do 36 miesięcy przechowywania w warunkach temp >+ 5°C i < 30 °C w oryginalnych nieotwieranych 
opakowaniach producenta. Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu < 0°C 
 
Producent:  
CT Service S.A. 
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola 
t: 22 750 20 66 
m: office@ctschemistry.com  
 
Data wydania:  
22-10-2019. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą   ważność. 
 
 
 


