
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 121.842 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 121.842 butelka 6 x 1 L 
•  znacząco podnosi skuteczność alkalicznych środków do 
    gruntownego i przemysłowego czyszczenia.
•  prosty i bezpieczny w użyciu.
•  wspaniałe właściwości nawilżające i emulgujące.
•  nie pieni się, dlatego znajduje zastosowanie w automatach
    czyszczących.

ZASTOSOWANIE:

                                    Do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na 
                                    rozpuszczalniki i wodę, takich jak wykładziny przemysłowe, 
                                    jastrych, beton, kamień naturalny i sztuczny, gres, PVC, 
linoleum, kauczuk, terazzo. Uwaga! Nie stosować na nieodporne powierzchnie, takie 
jak: asfalt, powierzchnie lakierowane. Przed zastosowaniem sprawdzić odporność 
powierzchni w mało widocznym miejscu. Za użycie preparatu niezgodnie z instrukcją 
i wynikające stąd uszkodzenia odpowiada użytkownik. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Jako środek do czyszczenia gruntownego: przygotować roztwór roboczy 0,8–2,5 litra 
środka na 8 litrów zimnej wody. Nanieść ręcznie lub maszynowo na podłogę, czyścić 
odpowiednim padem, zebrać zabrudzony roztwór odkurzaczem i spłukać czystą wodą. 
Jako środek wzmacniający wszystkie alkaliczne preparaty: do gotowego roztworu 
czyszczącego dodać 10% FOSGALIT-u. Wartość pH roztworu pozostanie bez zmian. 

DANE TECHNICZNE:
Wygląd:  .................................................  bezbarwny płyn 
Zapach:  .................................................  charakterystyczny dla produktu
Konsystencja:  ........................................  rzadki
Gęstość:  ................................................  960 g/L
Wartość pH:  ……………………......…….....  11

ZAWIERA:
15–30 %:  ..............................….........  niejonowe środki powierzchniowo czynne
GISCODE:  .........................................  GH 0
Termin ważności:  .............................  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA :

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

PROFI
FOSGALIT
Środek wzmacniający dla środków do gruntownego czyszczenia 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy 
pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. 
P280 – Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. 
P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania się do oczu: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P305 + P313 – w przypadku dostania się do oczu: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.   

         UWAGA

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

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

www.kleen-purgatis.pl
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