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Uniwersalny środek czyszczący, zawierający salmiak
Art. Nr 800.032 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 800.032/1 butelka 1L
• silny, uniwersalny środek czyszczący zawierający salmiak
(chlorek amonowy).
• do profesjonalnego mycia okien.
• do bieżącego utrzymywania czystości wszystkich powierzchni i
przedmiotów zmywalnych.
• skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia min.: oleje, tłuszcze,
nikotyna.
• twardość wody nie wpływa ujemnie na działanie preparatu.
• ekonomiczny w użyciu.

ZASTOSOWANIE:

Wysokoskoncentrowany środek czyszczący. Rozpuszcza stare zabrudzenia ze wszystkich
zmywalnych, odpornych na alkalia powierzchni i wykładzin podłogowych. Posiada bardzo dobre
właściwości czyszczące. Nadaje się do bieżącego stosowania we wszystkich pomieszczeniach,
łazienkach, toaletach i innych mokrych obszarach.

SPOSÓB UŻYCIA:

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%).
Skuteczność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie mycia dwustopniowego.
Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym
miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................….. klarowny, niebieski płyn
Zapach .............................….. eukaliptusowy
Konsystencja ....................….. rzadki
Gęstość .............................…. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .. 10

ZAWIERA:
Poniżej 5%: ............................................ niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne,
mydło
Dodatkowo: …………………………………… kompozycja zapachowa
Giscode: ......................................…........ GU 80
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………...... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Producent:
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: 16.08.2017

www.kleen-purgatis.pl

