
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 121.762  10L kanister (60 x 10L / Pal.)

• do gruntownego i codziennego czyszczenia powierzchni   
   mikroporowatych i szorstkich posadzek kamiennych.
• szybkie wiązanie cząsteczek brudu.
• znakomite efekty czyszczenia.
• zabrudzenia są szybko i gruntownie wypłukiwane z porów.
• do mycia maszynowego i ręcznego mycia.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do codziennego czyszczenia zasado- i wodoodpornych powierzchni gładkich,
porowatych, szorstkich, takich jak np.: gres, płytki ceramiczne nie szkliwione, szkliwione,
antypoślizgowe, stosowane wewnątrz i na zewnątrz. Do wszystkich metod czyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie gruntowne: maszyna szorująca z padem i odkurzacz na mokro lub automat
szorująco-zbierający. W zależności od stopnia zabrudzenia od 1:1 do 1:5. Czyszczenie 
bieżące maszynowe lub dwu stopniowa metoda mycia ręcznego stosować roztwór do 1%. 
Wydajność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie padów i mopów z mikrofazy. 
Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni w niewidocznym 
miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowie-
dzialności.
      DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... jasno niebieski płyn
Zapach .............................…... neutralny
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1070 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9   

ZAWIERA:

Poniżej 5 %:  ...................................  anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
5 – 15 %: ….……………………………..   fosforany
TERMIN WAŻNOŚCI ........…………….   dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

PROFI
Mc KLEEN
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Środek do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni
mikroporowatych – nie zawiera tensydów

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

Identyfikacja zagrożeń:

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

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     
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