
PL  Żel do usuwania 
kamienia i rdzy

Znów kapie z kranu? Twoja umywalka 
jest szorstka, a wanna straciła blask? Jeśli 
masz już dość matowych powierzchni 
i rdzawych zacieków, sięgnij po nasz 
sprawdzony środek. Gęsty aktywny 
żel szczelnie pokrywa czyszczoną 
powierzchnię, przywraca jej blask i chroni 
przed nowymi osadami. Błyskawicznie 
usuwa naloty z kamienia, wody i mydła, 
rdzawe plamy. Dzięki niemu Twoja 
armatura sanitarna znowu zalśni 
czystością.

 Dlaczego  
nie zamienisz go  
na żaden inny:

gdy powierzysz mu swój dom, kamień na 
zawsze spadnie Ci z serca.

 Do czego możesz 
go użyć:

do wanien, umywalek, kranów, pryszniców 
i muszli klozetowych oraz dużych powierzchni 
(podłogi, glazura). Dociera nawet do trudno 
dostępnych miejsc, więc łatwo wyczyścić nim 
wszystkie szczeliny, rowki i zagłębienia.

 Co tak pięknie pachnie:
słodkie nuty owocowe ze świeżością kwiatów 
irysa i hibiskusa.

 Zobacz, jak prosty 
jest w użyciu:

na pewno docenisz to, że nie wymaga 
rozwiązań siłowych. Nanieś żel na 
zanieczyszczoną powierzchnię, pozostaw na 
kilka minut, następnie przetrzyj szczoteczką 
lub gąbką. Spłucz obficie wodą lub przetrzyj 
wilgotną ścierką. Jeśli widzisz, że niektóre 
miejsca wymagają dalszej interwencji, 
powtórz czynności.

 Ostrożności nigdy 
za wiele:

ten żel ma w składzie wiele środków czynnych. 
Jeśli masz wątpliwości, czy nie uszkodzi 
czyszczonej powierzchni, sprawdź wcześniej 
jego działanie w nieeksponowanym miejscu.

 Działa tak skutecznie,  
bo w środku ma 
[składniki]:

5-15% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, kompozycja zapachowa. Zawiera 
Sulfamic Acid, Citric Acid.

EN  Rust & limescale  
remover gel

Is your tap leaking again? The 
washbasin is rough to the touch 
and the washtub has lost its 
lustre? If you are tired of matte 
surfaces and rusty stains, use 
our proven method. This thick, 
active gel tightly covers the 
surface, brings back its shine 
and protects it against new 
residues. Instantly, it removes 
limescale, water and soap 
residue, rusty stains. Your 
bathroom fixtures will be clean 
and shiny again.

 Why you won’t 
trade it for any  
other product:

once you use it, limescale will become 
history, forever.

 What you can use 
it for:

washtubs, washbasins, taps, showers, 
toilet bowls, and large surfaces 
(floors, walls).

 What this lovely 
scent is:

sweet fruity notes with fresh orris and 
hibiscus notes.

 See how simple  
it is:

you will appreciate that it doesn’t 
require you to exert yourself. Apply 
the gel to the cleaned surface, leave 
for a couple of minutes, clean with 
a brush or a sponge. Rinse with plenty 
of water or wipe with a damp cloth. If 
you see that some spots require further 
attention, repeat.

 You can’t be too 
careful:

this gel contains many active agents. 
If you’re not sure if it will damage the 
surface, it’s a good idea to test the 
effect on an unobtrusive area.

 It is so efficient 
because it contains 
[ingredients]:

5-15% non-ionic surfactants, perfume. 
Contains Sulfamic Acid, Citric Acid.

melon | hibiscus
orris

RUST & LIMESCALE 
BUSTER

ACTIVE GEL

ŻEL DO USUWANIA KAMIENIA I RDZY

RECYCLABLE  
PACKAGING

BIODEGRADABLE 

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Sto-
sować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPAD-
KU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU 
ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem/… Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojem-
ników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W razie konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed 
końcem: data i numer partii na opakowaniu.

DANGER. Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, 
if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Remove/
Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/
shower. Immediately call a POISON CENTER/doctor/… Dispose of contents/
container to properly labeled waste containers in accordance with national 
regulations. If medical advice is needed, have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. Best before: see date and batch number 
on the packaging.
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