INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE
KLAR CITRO

Antypoślizgowy środek myjąco-pielęgnujący
Art. Nr 801.022
Art. Nr 801.016

10L kanister
1L butelka

• testowane zgodnie z normą DIN 18032, część 2, doskonały
do wykładzin stosowanych na halach sportowych
• do wszystkich posadzek odpornych na wodę (zabezpieczonych
i niezabezpieczonych)
• przyjemny zapach cytrusów, wysycha bez smug
• nie powoduje nadbudowy kolejnych warstw
• wydajny w użyciu, nadaje połysk czyszczonej powierzchni
• koncentrat na bazie polimerów rozpuszczalnych o silnych
właściwościach myjących
• do polerowania maszyną wysokoobrotową
• nadaje się do automatów

ZASTOSOWANIE:

Produkt ma właściwości czyszczące oraz pielęgnujące. Nadaje się do bieżącego utrzymywania
czystości wykładzin, intensywnego czyszczenia i konserwacji takich jak PCV, linoleum, guma,
kamień sztuczny i naturalny, marmur, kafelki, terakota, zabezpieczone drewno itp. Do mycia
ręcznego, metodą spray oraz w automatach czyszcząco-zbierających (nie pieni się). Doskonały
przede wszystkim do zastosowania do wykładzin stosowanych w halach sportowych (DIN 18.032).
Czyszczonej powierzchni nadaje połysk i nie powoduje nadbudowy kolejnych warstw. Optymalny
efekt pielęgnacji powierzchni uzyskuje się poprzez regularne, a przy tym oszczędne stosowanie
środka.

SPOSÓB UŻYCIA:

W przypadku mycia ręcznego zalecane jest dozowanie 20 ml koncentratu na 8 litrów wody. Mycie
w automatach do 40 ml na 8 litrów wody. Czyszczenie intensywne od 100 do 200 ml na 8 litrów
wody. Pielęgnacja powierzchni od 200 - 400 ml na 8 litrów wody. Czyszczenie metodą spray 300
ml na 8 litrów wody. Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w
niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, żółty płyn
Zapach .............................…... cytrynowy
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8,5

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

anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne
kompozycję zapachową: Limonene
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. 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.

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

