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Merida Antismel Plus + 
Mieszanina do usuwania ciężkich substancji o przykrym zapachu 
 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 
Płynny produkt eliminujący odory 
powstające w czasie procesów 
gnilnych w oczyszczalniach ścieków, 
wysypiskach śmieci, śmietnikach, 
schroniskach zwierząt, instalacjach 
sanitarno-kanalizacyjnych. Zalecany do 
stosowania w sanitariatach, 
pomieszczeniach piwnicznych, toaletach 
stacjonarnych itp. Preparat skutecznie 
eliminuje zapachy spalenizny, zwierzęce 
itp. Środek do skutecznego usuwania 
tłuszczów, olejów i związków 
ropopochodnych, osadów pochodzenia 
białkowego.  

• Skuteczny preparat o 
właściwościach odtłuszczających i 
neutralizujących nieprzyjemne 
zapachy 

• Naturalna receptura oparta o 
terpeny cytrusowe 

• Zalecany do mycia ręcznego i 
maszynowego 

• Dobrze usuwa farby drukarskie z 
części maszyn oraz gumowych 
wałków (m. in. farby 
ultrafioletowe). 

• Eliminuje także zapach spalenizny 

 
Proces użycia 

Mycie ręczne, maszynowe, natrysk powierzchni  
 
 

Dane techniczne 
Wartość pH koncentrat 7 –7,5 

Wartość pH roztwór roboczy                                                   6-8 
Kolor mieszaniny mleczny biały 
Zapach cytrynowy 
Pojemność /Symbol                    butelka – 1litr- NMS110   

kanister – 5 litrów – NMS510 
 
 

Dozowanie – zaleca się rozcieńczać koncentrat w stosunku: 
mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach – 10%- 1 l/10 l wody 

mycie posadzek w toaletach – 2% - 200 ml/10 l wody 

śmietniki, wysypiska śmieci – 1% - 100 ml/10 l wody 

oczyszczalnie ścieków – 0,001% - 10 ml/10 000 l wody 

odtłuszczanie rurociągów, usuwanie wosków - nierozcieńczony 

 
SKŁAD: 
100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 1,0 g czwartorzędowych 
związków amoniowych, benzylo-C12-18-alkilodimethlo, chlorków; Ponadto: <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, glikole, terpeny cytrusowe, związki 
wspomagające. Uwaga preparat zawiera limonen. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznych 
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Informacje BHP: 
P101 – chronić przed dziećmi 
P314 – w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza 
 
 
EKOLOGIA: 
Zawarte w mieszaninie  związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i 
zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO, fosforanów 
i formaldehydów oraz innych środków konserwujących. 
 
Uwagi dodatkowe: 
Mieszanina do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie 
odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 
środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu. 


