INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
ALKODET

Środek czyszczący na bazie alkoholu
Art. Nr 800.039 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 800.396 6 x 1 L butelka (80 x 6 x 1 L/Pal.)
• do bieżącego utrzymywania czystości wszystkich
wodoodpornych powierzchni.
• wysycha szybko nie pozostawiając smug.
• pozostawia przyjemny, świeży zapach.
• szczególnie zalecany do posadzek powlekanych.
• do wszystkich rodzajów procedur czyszczenia.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wodoodpornych, takich jak:
PCV, linoleum, kamień, klinkier nieglazurowany, płytki podłogowe, lakierowany parkiet, korek,
guma, ceramika i metal itp. Powlekanych i niepowlekanych warstwami ochronnymi oraz takich,
które mają być uczęszczane zaraz po umyciu. Jest to możliwe, dzięki szybkiemu wysychaniu
preparatu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie ręczne: 20-60 ml na 8 litrów wody (0,25 %-0,75%). Przy silniejszych zabrudzeniach
należy zwiększyć stężenie roztworu czyszczącego. Czyszczenie metodą spray: 40 ml na 500 ml
wody (8%). Czyszczenie w automatach czyszcząco-zbierających: należy stosować się do zaleceń
producenta urządzenia, lub do 1% (10 ml/1l wody). Skuteczność czyszczenia można zwiększyć
poprzez zastosowanie odpowiedniego pada czyszczącego. Przed zastosowaniem produktu
należy sprawdzić zgodność materiałów w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z
niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, niebieski płyn
Zapach .............................…... przyjemnie świeży
Konsystencja ....................…... rzadki
Gęstość ...........................….... 990 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 7

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: .....................................
Dodatkowo: ……………………………....
Giscode: ...........................................
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...

anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa Limonene.
GU 50
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Producent:

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) Zagrożenia zdrowia: Brak.
Elementy oznakowania: P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi.

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie
ładunków niebezpiecznych.

Data: 11.07.2017

www.kleen-purgatis.pl

