
  INFORMAČNÍ LIST 
 

SATUR DESON WC 
Čistící přípravek na WC a sanitární keramiku. 

 

Přípravek na čištění toalet s příjemnou vůní. SATUR DESON WC Vám 
usnadní úklid a zabezpečí hygienickou čistotu – odstraňuje mastnotu, 
vodní kámen, odolné nečistoty a nepříjemné pachy. Jeho husté 
složení zaručuje dokonalou přilnavost k povrchu, skvěle funguje i pod 
vodní hladinou. Přípravek obsahuje chlornan sodný, čistí a bělí 
povrchy, je vhodný na čištění WC, keramických obkladů a odtoků 
umyvadel a dřezů.  
 
Použití: 
Záchodové mísy a toalety: pod okraj toalety aplikujte neředěný 
přípravek a nechejte působit 30 minut. Poté opláchněte vodou. 
Odtoky kuchyň / koupelna, umyvadla: pro odstranění nepříjemného 
zápachu nalijte neředěný přípravek do odtoku a nechte 30 minut 
působit, poté důkladně propláchněte vodou. 
Upozornění: výrobek má bělicí účinky. 
 
Složení: 
méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi 
chlóru, parfém 
 
Nebezpečné složky:  
Laureth sulfát sodný, Chlornan sodný, Hydroxid sodný 
 
Skladování: v suchu, odděleně od potravin 
 
Bezpečnostní upozornění:  

Nebezpečí! Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu 

s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. 
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
 
Zneškodňování:  
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném 
znění. Zákaz opakovaného použití obalu! 
 
Balení: 750ml 
 
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby je uvedeného na obalu. 
 
Výrobce: ALTER, s.r.o., Vavákova 963, 500 03 Hradec Králové, 
tel.: 495 545 004 
www.alter-hk.cz, objednavky@alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
mailto:objednavky@alter-hk.cz

