
Właściwości chemiczne i fizyczne 

pH (20°C) produktu w stanie 

czystym:  8,0  

Gęstość (20 °C): 1,009 g/cc 

Wygląd: ciecz matowa 

Rozpuszczalność: 

rozpuszczalny w wodzie 

Zapach: lawendowy 

Kolor:    fioletowy 

 
Opakowanie 

butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 

szt., pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 

szt. 

Zagrożenia 
 
 

Piktogram: 

Zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia: 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności: 

Mniej niż 5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól 
sodowa EDTA; zapachy. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie Charakterystyki sporządzonej zgodnie z postanowieniami 

Rozporz. WE   1907/2006 (REACH) wraz z jego kolejnymi wersjami 

 
 
 
 
 
 

BEL GRES 
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DEFINICJA 

 

Wodno-alkoholowa mieszanka detergentów emulgowanych i cząstek mineralnych o rozmiarach poniżej mikrona. 
 

ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ 
 

BEL GRES to detergent o specjalnej formule, przeznaczony do częstego czyszczenia PŁYTEK PORCELANOWYCH, 
zarówno naturalnie matowych, jak i polerowanych. Systematyczne użytkowanie produktu umożliwia utrzymywanie 
powierzchni w czystości, bez tłustych plam. Mikro-dyspergowane komponenty mineralne umożliwiają zapewnienie 
ochrony i nadawanie połysku płytkom polerowanym oraz docieranym. Nie pozostawia mgiełki lub matowienia, dzięki 

zastosowaniu specjalnej formuły niezawierającej żywic oraz wysoce rozpuszczalnych czynników powierzchniowo 
czynnych o wysokiej stabilności.  

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 

W przypadku czyszczenia częstego i zwykłego: rozcieńczyć produkt BEL GRES w stężeniu 2-3% z czystą wodą (ok. pół 

szklanki na 5 litrów), nałożyć na czyszczoną powierzchnię, zetrzeć mopem i usunąć szmatką z mikrofibry. Płukanie nie 

jest konieczne. 

W przypadku czyszczenia szczególnie trudnego i nadzwyczajnego: używać produkt BEL GRES w stanie 

nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w wodzie (maks. 50%). Zetrzeć materiałem ściernym o średniej twardości (do 

powierzchni chropowatych) lub miękkim (do powierzchni polerowanych i matowych). Usunąć pozostałości i spłukać 

czystą wodą. 

Przybliżone zużycie: w zależności od potrzeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasła 
ostrzegawcze: 

Ostrzeżenie 

 
 

 
H319 Powoduje poważne 

podrażnienia oczu. 

 
 

 
P264 Po pracy dokładnie umyć wodą. 
P280 Stosować rękawice / odzież ochronną oraz środki ochrony 

oczu / twarzy. 
P305+P351+P338 W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

usunąć. Kontynuować płukanie. 

P337+P313 Jeżeli podrażnienie oczu nie ustępuje: Zasięgnąć porady lekarza. 
P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczącej parametrów wydajnościowych produktu, czyli jego zgodności z właściwościami określonymi w odpowiedniej 
karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w 
związku z czym za sprawdzenie jego zgodności odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące stanowić konsekwencje użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 
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