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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 

Gąbka Miraclean 

1. MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU 

102750 (Miraclean), 113034 (Miraclean big) 

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU: 

Gąbka 

3. SKŁAD 

100% żywica melaminowa 

4. DANE TECHNICZNE 

 Typowa wartość Jednostka 

 Miraclean Miraclean big 
 

Długość 100 120 mm 

Szerokość 60 75 mm 

Grubość 28 39 mm 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

• Cienka, łatwo się odkształcająca otwarta struktura 

• Bardzo cienkie i ostro zakończone krawędzie pianki, umożliwiające dokładne usunięcie 

zanieczyszczeń 

• Zużywa się i łamie podczas używania jak zwykła gumka do ścierania ołówka 

• Usuwa np.  trudno usuwalny brud, tłuszcz, plamy wapna, odciski palców, ślady otarć, 

obwódki po herbacie lub kawie, ślady permanentnych markerów, ślady długopisu lub ołówka  

Zastosowanie: 

• Do czyszczenia na wilgotno 

• Nie ma potrzeby stosowania detergentów 

• Nie należy stosować razem z silnie działającymi środkami czyszczącymi o odczynie 

zasadowym lub kwasowym lub z wybielaczem chlorowym 



Vileda Professional          Data: 2005/08/10 
RóŜana 5           www.vileda.com 
05-250 Radzymin 
Telefon: +48 608 692 892 
Fax: +48 22 763 03 51 

• Zaleca się do czyszczenia następujących powierzchni, np.: powierzchni wykonanych ze stali 

nierdzewnej, powierzchni ceramicznych, armatury, umywalek, płytek ceramicznych 

• Uwaga: w przypadku delikatnych powierzchni, produkt należy wcześniej przetestować na 

niewielkiej powierzchni 

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA 

Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega 

przepisom transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na 

wysypisku śmieci lub poprzez spalanie. Prosimy stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów. 

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie 

Jakości FHP. 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą 

wiedzę bez żadnych gwarancji i mogą być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami 

zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i warunków stosowania. W 

szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby 

uniknąć ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem 

produktu. 


