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HMK®P24 SZLACHETNE MYDŁO DO KAMIENIA 
 

 -mycie pielęgnujące- 
 

Opis: HMK®P24 jest łagodnym środkiem czyszczącym z mydła naturalnego, wyprodukowanym z 
wysokiej jakości olejów naturalnych. Niezmieniona od dziesięcioleci receptura gwarantuje dokładne 
czyszczenie połączone z trwałą pielęgnacją, tylko poprzez mycie. 

 
Właściwości: Wysoko aktywne środki czyszczące rozpuszczają brud na powierzchni tak, że daje się 
on łatwo zbierać. Powstająca po zmywaniu cienka, mokra warstewka nie pozostawia smug. 
Komponenty pielęgnacyjne, przy regularnym używaniu, pozostają na powierzchni, co sprawia, że 
pielęgnowana powierzchnia będzie miała coraz ładniejszy wygląd. Zostanie podkreślona naturalna 
struktura koloru a powierzchni nadany będzie piękny, intensywny kolor i wypielęgnowany wygląd. 
Jednocześnie powierzchnia stanie się wyraźnie odporniejsza na plamy i łatwiejsza w pielęgnacji. 
HMK®P24 ma łagodny odczyn alkaliczny (w koncentracie pH ok. 7,8) i nie ługuje. HMK®P24 nie 
tworzy żadnych warstw. Poprzez specjalne dodatki zapobiega się tworzeniu szarych pozostałości 
wapnia zawartego w mydle. Takich efektów nie można osiągnąć przy pomocy środków mocno 
rozpuszczających tłuszcze i ługujących mydeł szarych (potasowych). 

 
Obszary zastosowań: HMK®P24 jest optymalnym, myjącym środkiem pielęgnacyjnym do dużych 
powierzchni (do maszyn do czyszczenia) a także w gospodarstwach domowych, gdzie pielęgnacja 
okładzin powinna wymagać jak najmniej pracy. 

 
Podłoże: HMK®P24 nadaje się do podłoży wodoodpornych i jest stosowany w przeważającym 
stopniu do powierzchni, od których wymaga się, aby poprzez działanie komponentów 
pielęgnacyjnych miały lepszy wygląd. Nadaje się do wszystkich kamieni naturalnych jak: 
polerowanego marmuru, szlifowanego wapienia, płyt Solnhofenera, trawertynu, łupków Theumaera, 
dolomitu Arnoechtera, granitu itd. a także do okładzin ceramicznych jak: płyt łupanych- nie 
glazurowanych, klinkieru, kafelek, Cotto, kafelek z gliny oraz do; powierzchni betonowych, kamieni 
sztucznych, agglomarmuru, itd. HMK®P24 jest b.dobry do mycia powierzchni lakierowanych i z 
tworzyw sztucznych (np. w kuchni).  
Stosowanie: Dodawać oszczędnie (ok. 25- 50 ml.) HMK®P24 do wody do mycia (ok. 10 l.). Nie 
przemywać czystą wodą -  aby komponenty pielęgnacyjne pozostały. Przy pierwszym użyciu, 
szczególnie przy mocno nasiąkliwych podłożach dodać trochę więcej. 

Zużycie: Niewielka ilość do wody do mycia. 
 

Przechowywanie: HMK®P24 nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania, 
jednak w sposób niedostępny dla dzieci.  
BHP: HMK®P24 nie zawiera żadnych środków szkodliwych dla zdrowia i dlatego nie stwarza 
zagrożeń i nie wymaga specjalnego oznakowania.  
Ochrona środowiska: HMK®P24 jest przyjazny dla środowiska. Środki powierzchniowo czynne, 
które zawiera przekraczają ustawowe ustalenia i są w 90% biologicznie odnawialne. Opakowania 
wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie 
użyte.  

 
Zawiera: środki powierzchniowo czynne, mydło naturalne, środki regulujące, olejki zapachowe, 
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