INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
LIN COMPACT

Alkaliczny środek czyszczący
Art.-Nr. 121.402 10x1L-kanister
• Wysoce efektywny gruntowny środek czyszczący do usuwania
również wielowarstwowych pozostałości nałożonych dyspersji.
• Do stosowania na wszystkich wodoodpornych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do czyszczenia powierzchni wykonanych
z linoleum, korka, kauczuku, PCV, asfaltu, kamienia, marmuru,
wapienia, klinkieru, płytek, parkietu. Nie należy stosować
produktu do czyszczenia niezabezpieczonego parkietu, podłóg
drewnianych, tekstyliów i powierzchni lakierowanych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt należy rozcieńczyć (1:1 - 1:10) zimną wodą, nanieść na czyszczoną
powierzchnię i pozostawić na 10 min. do zadziałania. Do czyszczenia należy użyć
odpowiedniego pada. Czyścić do momentu usunięcia starych, zalegających warstw.
W przeciwnym razie czyszczenie powtórzyć. Zebrać czystą wodą rozpuszczone
zanieczyszczenia i pozostałości po starych, zmytych warstwach dyspersji. Na koniec
pozostałości spłukać wodą.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd: .................................................
Zapach: .................................................
Konsystencja: ........................................
Gęstość: ................................................
pH (koncentrat): ........….………...………..

bezbarwny, lekko żółty płyn
eukaliptusowy
rzadki
1,09 g/L
około 10.5

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ...............................…..... niejonowe środki powierzchniowo czynne,
fosforany
Dodatkowo: ...................................... kompozycja zapachowa
Termin ważności: .............................. dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania
biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować 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. P337 + P313 – W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

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

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
Data: 11.07.2017
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