INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI

TEPPICH-SHAMPOO

środek do szamponowego czyszczenia wykładzin i dywanów

OPAKOWANIA:
Art. Nr

800.036

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

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Neutralny środek, zawierający substancje aktywnie rozpuszczające brud i tłuszcz,
stosowany do gruntownego czyszczenia wszystkich wykładzin dywanowych, odpornych
na wodę i odbarwianie. Posiada właściwości ochronne tkanin, nie zawiera rozjaśniaczy
optycznych ani rozpuszczalników. Tworzy stabilną suchą pianę o przyjemnym zapachu.
ZASTOSOWANIE:
Do czyszczenia wszystkich dywanów i wykładzin dywanowych o trwałych kolorach
i odpornych na wodę.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem produktu dywan lub wykładzinę należy dokładnie odkurzyć.
Czyszczenie maszynowe: przygotować roztwór roboczy, wlewając 600-800 ml koncentratu
do 10 l wody. Wypełnić zbiornik automatu. Czyścić maszyną, jednocześnie zbierając
brudną pianę odkurzaczem wodnym. Nie dopuścić do przemoczenia wykładziny.
Czyszczenie ręczne: przygotować roztwór 10-15%, nanosić gąbką lub szczotką
równomiernie pocierając. Należy bardzo uważać, aby nie przemoczyć wykładziny.
Po całkowitym wyschnięciu, dywan odkurzyć.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gęstość ................................
Wartość pH w koncentracie ....

mleczno-biały płyn
świeży
rzadki
1020 g/l
9

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
5-15% ................................ anionowe środki powierzchniowo-czynne
Zawiera ............................... środki konserwujące
TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... patrz następna strona

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

INFORMACJA
TECHNICZNA
TEPPICH-SHAMPOO
środek do szamponowego czyszczenia wykładzin i dywanów
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat drażniący

SYMBOL ZAGROŻENIA:

DRAŻNIĄCY
Rodzaj zagrożenia:
R 41

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S2

Chronić przed dziećmi

S 25

Unikać zanieczyszczenia oczu

S 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

S 39

Nosić okulary lub ochronę twarzy

S 46

W razie połknięcia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to możliwe
pokazać opakowanie lub etykietę

TRANSPORT
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.

