INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
INDUSTRIAL FORTE

Środek do czyszczenia przemysłowego
Art. Nr 801.592 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 801.596 6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L /Pal.)
Art. Nr 801.595 200L beczka
•
•
•
•
•

Do czyszczenia przemysłowego.
Niskopieniący.
Duża siła działania
Właściwości emulgujące
Usuwa bez trudu silne zabrudzenia, tłuszcze, rdzę oraz stare
nawarstwione osady.

• Polecany do zastosowania w tzw. czyszczeniu przemysłowym, jak
też w myjkach wysokociśnieniowych

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 stopnia zabrudzenia – 200–400 ml środka rozpuścić w
8 litrach wody i rozprowadzić przy pomocy gąbki, szczotki lub sprzętu wysokociśnieniowego.
Po kilku minutach powierzchnię obficie spłukać wodą. Czyszczenie w automacie: zastosować
100-200 ml środka na 10 litrów wody. Czyszczenie wysokociśnieniowe: w zbiorniku przygotować
roztwór 1:5–1:10. Zawór dozujący nastawić na 0,5-2%. Dodatkowo przestrzegać wskazówek producenta urządzenia. Przy szczególnie silnych zabrudzeniach można stosować w postaci
skoncentrowanej lub nierozcieńczonej. Przed użyciem należy sprawdzić odporno ść czyszczonej
powierzchni w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ściwego u żytkowania nie
ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd: .................................................
Zapach: .................................................
Konsystencja: ........................................
Gęstość: ................................................
Wartość pH: ……………………..........…….

bursztynowy płyn
eukaliptusowy
rzadki
1020 g/L
11

ZAWIERA:
Poniżej 5%: ............................................... anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
środki konserwujące: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
kompozycję zapachową: Limonene.
Termin ważności: ..................….....…......... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

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

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.

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

Data: 10.09.2017

www.kleen-purgatis.pl

