INFORMACJA
TECHNICZNA
ŚRODEK PIORĄCY – z/bez techniki dozowania

MAXIMO LIQUID FORTE
Art. Nr 600.513 20 kg Kanister
• płynny samodzielny środek piorący bez dodatku wybielacza.
• stworzony na bazie optymalnie dobranych tenzydów.
• skoncentrowana siła piorąca zapewnia natychmiastową
skuteczność.
• pierze i pielęgnuje wszystkie rodzaje tkanin, jak tkaniny delikatne
i kolorowe.
• syntetyczne, włókna mieszane i białe z wyjątkiem wełny.
• idealny do prania białego w kombinacji z PES 32
w temperaturze 60°.

ZASTOSOWANIE:

Środek przeznaczony prania wszystkich rodzajów tkanin, delikatnych i kolorowych, syntetycznych,
włókien mieszanych i białych, za wyjątkiem wełny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dodać preparat zgodnie z tabelą dozowania do prania zasadniczego w zależności od wielkości
pralki i stopnia twardości wody. Od 1-4,5 g/kg suchego prania.
Zalecane dozowanie na 1 kg suchego prania, zakres temperatury 30 – 95 °C.
Stężenie roztworu Temperatura dezynfekcji

Dozowanie
RKI*
VAH**

MAXIMO LIQUID

2–4 g

PES 32

2g

MAXIMO LIQUID

2–4 g

PES 32

2g

Czas działania

1:5

70 °C

10 min

1:5

60 °C

15 min

*Instytut Roberta Kocha, **Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej.
Produkt stosowany również w pralkach z automatycznym systemem dozowania detergentu.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialno ść ponosi
użytkownik.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd .............................…... żółto brązowy płyn
Zapach .............................…... przyjemny, świeży
Gęstość .............................….. 1040 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9,5

ZAWIERA:

Poniżej 5 %: ....................................…...
5 – 15%: ....................................………..
15 – 30%: ....................................………
Dodatkowo: ....................................…...
TERMIN WAŻNOŚCI ........…………………

anionowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany,
mydło,
niejonowe środki powierzchniowo czynne,
kompozycję zapachową, enzymy (amylaza, proteaza),
wybielacze optyczne.
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

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

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

Data: 28.08.2017

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
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 oraz 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.

Producent:

