INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI

BLIZZARD

środek do automatów czyszcząco-zbierających

OPAKOWANIA:
Art. Nr
Art. Nr

800.011
800.015

10L kanister (60 x 10L / Pal.)
200L beczka

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Alkaliczny środek czyszczący o wysokiej aktywności. Słabo pieniący się, doskonały
do automatów czyszczących i myjek wysokociśnieniowych. Dzięki alkalicznej bazie
i specjalnej kombinacji środków powierzchniowo-czynnych preparat posiada właściwości
silnie emulgujące, przez co jest wyjątkowo aktywny.
Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu pracy. Pozostawia na czyszczonej powierzchni powłokę
antystatyczną, która jednocześnie chroni przed ponownym zabrudzeniem. Może być
stosowany przy każdej twardości wody. Posiada przyjemny zapach. Nadaje się do mycia
podłóg w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność.
Bardzo wydajny, a przez to ekonomiczny.
ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do maszynowego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni zasadoi wodoodpornych, takich jak: tworzywa sztuczne, kamień naturalny i sztuczny, wykładziny
przemysłowe w halach produkcyjnych i magazynach, warsztatach, supermarketach,
stołówkach, pasażach handlowych i innych pomieszczeniach.
SPOSÓB UŻYCIA:
W automatach stosuje się 50-100 ml środka na 10 litrów wody
Do czyszczenia ręcznego 80-160 ml środka na 8 litrów wody.
W myjkach wysokociśnieniowych: w zbiorniku na chemię rozcieńczyć z wodą w stosunku
1:5 do 1:10. Zawór dozujący ustawić na 0,5-2%. Przestrzegać zaleceń producenta
urządzenia wysokociśnieniowego.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gęstość ................................
Wartość pH w koncentracie ....

klarowny, niebieski płyn
mydlany
rzadki
1030 g/l
11

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .......................... niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne,
mydło, NTA, fosfaty
TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... brak
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
Producent:
ul.
Władysława IV 1
KLEEN Szczecin
Purgatis GmbH
70-651
Dieselstraße
tel. +48 (091)10
8101250
D-32120
Hiddenhausen
fax
+48 (091)
8101253
www.kleen.pl
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250

