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Deleo 
udrażniacz odpływów 

Zaświadczenie nr………… 

 
Przeznaczenie: 
Udrażnia odpływy kanalizacyjne  
  
Właściwości: 
Bardzo skuteczny, błyskawicznie rozpuszcza watę, niedopałki papierosów, ręczniki 
papierowe, fekalia i inne zanieczyszczenia zatykające odpływy kanalizacyjne.  
Można stosować do odpływów z PCV, ołowianych, ceramicznych, uszczelnionych uszczelkami 
z tworzywa i gumy. Stosowanie wymaga szczególnej ostrożności z uwagi na 
niebezpieczeństwo poparzenia skóry, oczu czy zniszczenie ubrania oraz materiałów 
znajdujących się w pobliżu jak niektóre rodzaje stali, fugi, aluminium, powierzchnie 
cynkowane, chromowane, emaliowane, tkaniny i inne. 
Przedmioty wykonane z PE na skutek działania wysokiej temperatury mogą się odkształcić. 
 
Sposób użycia: 
Upewnić się, że dzieci nie będą miały dostępu do preparatu Deleo. 
Upewnić się, że w pobliżu jest dostęp do bieżącej wody. 
Zapewnić dobrą wentylację. Zdemontować elementy metalowe. 
Z odpływu kanalizacyjnego usunąć możliwie największą ilość wody.   
Założyć ubranie ochronne i rękawice kwasoodporne (np. kauczukowe). Na twarz założyć 
okulary ochronne ściśle przylegające lub przyłbicę. Najlepiej przygotować miskę z 
polipropylenu  do odstawienia butelki Deleo (w razie przewrócenia butelki lub ściekania 
płynu po zewnętrznych ściankach preparat nie rozleje się na podłogę) i papier toaletowy do 
ewentualnego wytarcia butelki i innych powierzchni oblanych przypadkowo. Powierzchnie 
wokół przetykanego odpływu osłonić gumowym chodnikiem lub podstawić miskę z tworzywa 
(PP).  
 
Deleo odkręcić ostrożnie kierując się wskazówkami na nakrętce, następnie wlewać powoli po 
ściankach,  bezpośrednio lub przez lelek z tworzywa do otworu kanalizacyjnego. Należy wlać 
w zależności od wielkości odpływu zazwyczaj od 200 ml do 1 l. Nie wolno oczywiście 
dopuścić do przelania preparatu poza otwór odpływu.  Podczas wlewania następuje burzenie 
się płynów, ulatnia się dym o zapachu spalenizny. Po wlaniu butelkę dokładnie obejrzeć, w 
razie potrzeby obetrzeć papierem toaletowym (papier wrzucić do ubikacji) i zakręcić 
szczelnie dociskając mocno boki lub górę nakrętki. Odczekać kilka minut. 
Następnie spłukać przetykany odpływ obficie wodą znowu uważając, aby nie przelać na 
zewnątrz.  
Bardzo starannie sprawdzić czy Deleo nie rozlało się przypadkiem na inne powierzchnie.  
Jeżeli tak zetrzeć dokładnie suchym, a następnie wilgotnym papierem toaletowym. Zużyty 
papier wrzucić do ubikacji i spuścić wodę.  Jeżeli papier brązowieje po przetarciu 
powierzchni oznacza to, że pozostały na niej resztki Deleo. Mniejsze przedmioty (np. lejek) 
na koniec spłukać starannie nad umywalką. Operację zakończyć spłukując staranie 
rękawice.   
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Ostrzeżenia:  
Preparat żrący. 
Powoduje poważne oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed 
dziećmi. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę twarzy 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.  
Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.  
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
 
Nie wolno mieszać z innymi chemikaliami!!! 
 
Czyszczenie powinna wykonywać: 
osoba przygotowana (przeszkolona) do pracy z substancjami żrącymi, wyposażona 
w ubranie KO i okulary szczelnie przylegające lub ochronę twarzy.  
 
Magazynowanie:  
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 0 – 300C w miejscu 
niedostępnym dla osób postronnych.  Z dala od zasad, i środków utleniających. 
 
Trwałość: 2 lata  
 
Opakowania: 1l butelki z zabezpieczeniem zabezpieczającym przed przypadkowym 
otwarciem. 
 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i zostałam/zostałem przeszkolony 
w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z preparatem DELEO: 
 

DANE KLIENTA 

Imię   

Nazwisko   

Ulica i numer                                            

Kod pocztowy   Miejscowość   

Telefon komórkowy   
Telefon 

stacjonarny 
  

NAZWA FIRMY  

NIP  

 
 
………………………………………………………………………………. 
Data, podpis 
 

 


