INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI

INDUSTRIAL

środek do czyszczenia przemysłowego

OPAKOWANIA:
Art. Nr
Art. Nr
Art. Nr

801.772
801.776
801.775

10L kanister (60 x 10L / Pal.)
12 x 1L butelka (40 x 12 x 1L /Pal.)
200L beczka

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Alkaliczny preparat do czyszczenia przemysłowego, słabo pieniący, o dużej sile działania
i właściwościach emulgujących. Rozpuszcza m.in. silne zabrudzenia pochodzenia
tłuszczowego, rdzę, stare nawarstwione osady.
Szczególnie polecany do zastosowania w tzw. czyszczeniu przemysłowym, jak też w myjkach
wysokociśnieniowych, np. do mycia elewacji. Środek dopuszczony do czyszczenia w zakładach
przemysłu spożywczego. Stopień twardości wody nie wpływa ujemnie na jakość działania.
Środek bardzo wydajny w użyciu.
ZASTOSOWANIE:
Stosowany do maszynowego mycia wszystkich powierzchni odpornych na wodę i zasady,
do powierzchni w zakładach przemysłowych z żywicy syntetycznej, kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz innych posadzek spotykanych w przemyśle.
Nadaje się do użycia w przemyśle spożywczym, do zmywania wszelkich powierzchni
w zakładach produkcyjnych i przetwórczych, w supermarketach, restauracjach,
kantynach itp.
SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie ręczne: w zależności od zabrudzenia rozpuścić 80-150 ml w 8 litrach wody
i rozprowadzić po mytej powierzchni gąbką, ścierką lub przy użyciu myjki
wysokociśnieniowej. Po kilku minutach powierzchnię obficie spłukać wodą.
Czyszczenie intensywne: 400-800 ml środka rozpuścić w 8 litrach wody i postępować
jak w przypadku czyszczenia ręcznego.
Czyszczenie w automacie: stosować 20–50 ml środka na 1 litr wody.
Myjki wysokociśnieniowe: rozpuścić w wodzie w stosunku 1:5 do 1:10. Roztworem
napełnić zbiorniczek. Zawór dozujący ustawić na 0,5-2%.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gęstość ................................
Wartość pH w koncentracie ....

klarowny, żółto-brązowy płyn
eukaliptusowy
rzadki
1020 g/l
10

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% ........................... niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne,
polikarboksylaty
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:
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Władysława IV 1
KLEEN Szczecin
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70-651
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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
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