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OPIS PRODUKTU 

C1 to preparat do mycia i czyszczenia powierzchni pod linią wody.   

Produkt polecany do czyszczenia z pozostałości porostów i muszli na powierzchniach nie zabezpieczonych farbami 
przeciwporostowymi oraz systemów sterowych i napędowych. Formuła preparatu gwarantuje efekty działania 
widoczne już po kilku minutach od zastosowania.   
INFORMACJE PRAKTYCZNE  

TYP POWIERZCHNI  żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy),stal, mosiądz  

KOLOR bezbarwny 

ZAPACH ostry 

ROZPUSZCZALNOŚĆ W 
WODZIE 

100% 

WARTOŚC pH <1 (20°C) produkt zawiera kwasy patrz MSDS  

METODA APLIKACJI  atomizer  

INSTRUKCJA UŻYCIA  

PRZYGOTOWANIE 
PRODUKTU 

Produkt dostarczany w formie gotowej do użycia.  

SPOSÓB UŻYCIA Za pomocą czystej wody pod ciśnieniem usunąć większe zanieczyszczenia z dna łodzi. 
Rozpylić na powierzchni preparat C1. Zależnie od rodzaju i ilości zabrudzeń pozostawić 
produkt na 5 do 15 minut, jednocześnie nie doprowadzając do zaschnięcia preparatu na 
powierzchni. Usuwamy zabrudzenia obficie spłukując wodą pod ciśnieniem lub przy 
pomocy delikatnej szczotki. Ponownie spłukać powierzchnię z pozostałości preparatu.  
W przypadkach silnych zabrudzeń wymagana jest powtórna aplikacja preparatu.  
 

WAŻNE INFORMACJE  UWAGA Nie stosować na powierzchnie pokryte lakierami jednokomponentowymi.  
Produkt działa najefektywniej w temperaturze 15-25 °C 
Przed użyciem na powierzchniach lakierowanych należy wykonać test odporności 
podłoża na działanie C1 BOTTOM CLEANER.  
Stosując C1 BOTTOM CLEANER zawsze należy stosować środki ochrony osobistej: 
okulary, rękawiczki, maska, odzież ochronna.  
W niektórych przypadkach dla osiągnięcia lepszego efektu wymagana jest powtórna 
aplikacja produktu.  
 

  

  INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE  

OKRES PRZYDATNOŚCI 5 lat 

PRZECHOWYWANIE Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w 
pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0oC, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni 
słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemnik należy natychmiast zamknąć.   

  BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać 
przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu ciekłego 
produktu ze skórą i oczami. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy 
zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia 
wybuchem. Produkt działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami 
natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę produktu.  
 

  

  

  

  

  OŚWIADCZENIE O 
OGRANICZENIU 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. 
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi 
nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i 
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określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma 
Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką 
dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź 
straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i 
długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej 
kontroli jakości naszych produktów.  
 

  

  

  

  

  

  GWARANCJA JAKOŚCI Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 
9001 oraz 14001. 


