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Eilfix Schmierseife - tekuté mazlavé mýdlo  
 

Prostředek k ošetření podlahy na bázi přírodního mýdla 
 

Vlastnosti 

Eilfix tekuté mazlavé mýdlo je vhodné na běžný každodenní úklid s ošetřením všech vodě 

odolných povrchů a podlah. Ošetřené plochy získávají hedvábně matný lesk. Má schopnost 

navracet ošetřeným plochám tuky. Je také vhodné na citlivé kamenné a keramické podlahy. 

Eilfix tekuté mazlavé mýdlo nevytváří vrstvy a při použití je úsporné. 
  

Složení 

Údaje o složení: 5 -15 % mýdlo, < 5% EDTA. Další obsažené látky: vonné látky  

(d-limonen). 
 

Použití / dávkování 

Podle stupně znečištění a četnosti úklidu 1 - 1,5 % ( 80 - 120 ml / 8 litrů studené vody). 

Podlahu po vyčištění Eilfix tekutým mazlavým mýdlem nevytírat čistou vodou. Lesk 

vzniklého ošetřujícího filmu je možné zvýšit strojním leštěním.  
 

Pokyny pro skladování 

Chránit před mrazem. Při správném skladování je použitelné minimálně 2 roky. 
 

Ekologie 

Ve směsi použité tenzidy odpovídají směrnici 648/2004 ES a splňují zákonné požadavky  

na biologickou odbouratelnost. 
 

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] / Pokyny pro bezpečné zacházení 
  

 

  VAROVÁNÍ 

 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2 ; H315  Dráždí kůži. 
Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2 ;   H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 
P280 Používejte ochranné rukavice. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313        Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 

Fyzikální vlastnosti 

Barva:  hnědá 

Konzistence: kapalina 

Vůně:  po citronu 

Hodnota pH koncentrátu: 12 

Hustota: 1,01 g / cm3 

Balení 

10 litrů kanystr   výr. č. BEC-064   23.07.2015-04.03.2016 


