
PL   Udrożniacz
Zwykle zaczyna się od niewinnego 
bulgotania. Potem woda schodzi dłużej 
niż zwykle albo zaczyna wybijać w innym 
odpływie… Jeśli nie chcesz poznać 
dalszego ciągu tej historii, nie lekceważ 
sygnałów ostrzegawczych. Gęsty żel 
pomoże Ci nawet w przypadku bardzo 
poważnych zatorów. Precyzyjnie 
udrożnia odpływ, działając przez 
stojącą wodę. Pomaga również 
w pozbyciu się nieprzyjemnego zapachu 
towarzyszącego zatorom. 

 Za co go pokochasz:
działa błyskawicznie i jest tańszy od 
hydraulika. Stosowany regularnie raz 
w miesiącu, pozwoli Ci zapomnieć raz na 
zawsze o zatkanym zlewie.

 O co jeszcze 
zadbaliśmy:

żel nie powoduje korozji rur stalowych 
i ogumienia.

 Do czego możesz 
go użyć:

do zlewów, syfonów, toalet, brodzików, 
wanien, rur odpływowych w kuchni 
i łazience.

 Jakie zatory pomoże 
Ci usunąć:

zatory powstałe z tłuszczu, fusów od 
kawy i herbaty, resztek jedzenia, włosów, 
papieru lub waty.

 Co jest szczególnie 
ważne dla kobiet:

możesz zapomnieć o hydrauliku 
i przepychaczce. Żel działa samoczynnie 
i jest bardzo higieniczny w użyciu. Możesz 
samodzielnie sobie poradzić z zatkaną rurą 
i naprawdę nic nie musisz przepychać.

 Dlaczego nie ma 
zapachu: 

żeby Cię nie korciło, by go wąchać. Nigdy 
tego nie rób, ponieważ to niebezpieczne.

 Zobacz, jak prosty 
jest w użyciu:

wlej 100 ml preparatu do zlewu lub toalety, 
pozostaw na 20 minut (możesz w tym czasie 
iść na kawę) i spłucz dużą ilością wody. 

 Ostrożności nigdy 
za wiele:

ten żel nie byłby tak skuteczny, gdyby nie 
jego aktywne składniki. Projektując jego 
opakowanie, zadbaliśmy o bezpieczne 
zamknięcie. Ostrożności jednak nigdy za 
wiele, dlatego prosimy o trzymanie tego 
żelu z daleka od małych rączek. Pamiętaj, by 
nie używać żelu do instalacji wykonanych 
z aluminium.

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

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo 
czynne, <5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany. 
Zawiera Sodium Hydroxide.

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować 
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 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 pojemników 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.

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
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EN  Sink & drain 
unblocker

Typically, it all starts with innocent 
gurgling. Then, the water starts to 
drain off slowly or it comes up another 
drain... If you don’t want to know what 
happens next, you’d better not ignore 
the warning signs. This thick gel will 
help you out even if you’re dealing 
with a serious clog. It unclogs the drain 
precisely, acting in standing water. It 
also removes the unpleasant smell that 
occurs when pipes get blocked. 

 Why you’ll love it:
it works instantly and is cheaper than 
a plumber. Apply it regularly once a month, 
and you can forget about clogged 
sinks forever.

 Other things we  
took into account:

the gel does not corrode steel pipes and 
rubber seals.

 Where you can  
use it:

kitchen sink, siphon, toilet, shower base, 
bathtub, bathroom and kitchen drain pipes.

 What clogs 
it removes:

clogs made of built up grease, coffee 
grounds and tea leaves, food rests, hair, 
paper or cotton wool.

 What is essential 
for ladies:

you can forget about the plumber and the 
plunger. The gel acts on its own and it is 
very hygienic. You can handle a clogged 
drain on your own, and you don’t need to 
sweat with the plunger.

 Why it is  
unscented:

to dissuade you from smelling it. Don’t do 
it, ever, because it’s dangerous.

 See how simple  
it is:

pour 100 ml of the liquid into the sink 
drain or into the toilet, leave to work for 
20 minutes (you can go and grab a coffee 
meanwhile) and wash with plenty of water. 

 You can’t be too 
careful:

this gel is so efficient, because it contains 
active ingredients. When designing the 
packaging, we took special care to make 
sure it closes safely. However, you can’t be 
too careful — please keep it away from the 
reach of your kids. Remember: do not use 
in aluminium piping.

 It is so perfect 
because it contains 
[ingredients]:

less than 5% amphoteric surfactants, 
less than 5% non-ionic surfactants, less 
than 5% phosphonates. Contains Sodium 
Hydroxide.

unscented
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