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Інструкція  

щодо застосування 

У43 

Бланідас - Універсальний мийний засіб для водостійких поверхонь 

_____________________________________________________ 

Ця інструкція визначає умови застосування універсального миючого засобу для водостійких 

поверхонь виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою якісного очищення всіх видів 

поверхонь (стін, підвіконь, підлоги, твердих меблів, обідніх столів, журнальних столиків, 

інших меблів та ïx твердих частин, робочих поверхонь, устаткування на підприємствах 

харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, 

громадського харчування і торгівлі, в лікувальних установах різного профілю, підприємствах 

фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, на всіх видах 

транспорту, в навчальних та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для 

дотримання належної гігієни. 

У43 «Бланідас — Універсальний миючий засіб для всіх видів твердих водостійких 

поверхонь» на основі ефективної комбінації поверхнево-активних речовин з нейтральним 

рівнем рН, швидко діє і висихає, гарно очищає поверхні, не залишає розводів, не містить 

фосфатів та інших шкідливих речовин, залишає приємний аромат. Має широкий спектр 

застосування. 

Спосіб використання: розчинити рекомендовану кількість засобу у воді (див. таб. 1) 

кімнатної температури та помити поверхню робочим розчином. Якщо поверхня немає 

прямого контакту з людиною (стіни, підлога, складські стелажі тощо) засіб у концентрації 

0,5-1% не потребує змивання. У випадку коли поверхня надто забруднена нанести засіб на 

поверхню, залишити на 5 хв, після чого ретельно потерти та змити чистою водою. Засіб 

також відмінно працює при митті підлоги за допомогою підлогомийної машини. 
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Дозування: 
Таблиця 1 

Дозування засобу У43 «Бланідас – Універсальний миючий засіб для водостійких поверхонь» 

Вид 

забруднення 

Концентрація 

засобу, % 

Кількість засобу, 

мл 

Кількість води, 

мл 

Спосіб обробки 

Помірне 

забруднення 

0,5-1 50-100 10 000,0 Однократне 

прибирання 

Середнє 

забруднення 

3-5 300-500 10 000,0 

Підлогомийна 

машина 

0,5-1 50-100 10 000,0 

 

Склад: вода підготовлена, суміш неіоногенних ПАР 5-15 %, катіонні ПАР <5 %, інгібітори 

корозії, запашка, барвник. 

 

Фізико-хімічні властивості: 
Таблиця 2 

Зовнішній вигляд прозора жовта рідина 

Відноста густина (при 20 оС) 0,99 

pH (нерозведений засіб) 6,0 – 8,0 

pH (рабочий розчин) 7,0 

 

Заходи безпеки: всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, 

уникати потрапляння засобу в очі та на шкіру. 

 

Засіб фасують в ємність 750 мл, 1 л, 5 л. Засоби в упакуванні перевозяться всіма видами 

транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. 

 

Умови зберігання: зберігати тільки в оригінальній тарі, якомога далі від нагрівальних 

приладів і прямого сонячного проміння, за температури від +5°С до +25°С, у недосяжному 

для дітей місці.  

 

Термін зберігання: 2 роки з дати виробництва. 

ТУ У 20.4-36423868-007:2013*. 
*
 Згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-201/25135 від 01.06.2018. 

 

 

  


