
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.033  10L kanister 
Art. Nr 800.863  1L butelka 

•  wysokiej jakości skoncentrowany płyn do mycia naczyń. 
•  efektywnie oczyszcza bez uszkodzenia czyszczonej powierzchni 
    lub skóry. 
•  posiada odświeżający zapach. 
•  posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczów, neutralne pH, 
    dobre właściwości pianotwórcze (mocno się pieni) i jest oszczędny 
    w użyciu.

 

DANE TECHNICZNE:

ZAWIERA:
Poniżej 5%: ....……..........................…       anionowe, niejonowe i amfoteryczne związki 
                                                                  powierzchniowo czynne, 
Dodatkowo: ……………………………….      środki konserwujące 
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

MODULAN / VANULAN
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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

Płyn do mycia naczyń

GASTRO

ZASTOSOWANIE: 
Przeznaczony do mycia i czyszczenia przedmiotów wodoodpornych, takich jak naczynia, szkło, 
sztućce, porcelana. Wyważona mieszanka składników pozwala na zastosowanie produktu jako 
środka uniwersalnego do mycia twardych powierzchni zmywalnych. Stosuje się do zmywania 
podłóg, okien drzwi, ścian, kafli, sanitariatów oraz armatury. Po odpowiednim rozcieńczeniu może 
służyć jako środek neutralizujący do zmywania powierzchni twardych. Nie stosować do 
nielakierowanego drewna i parkietów.  
       
SPOSÓB UŻYCIA: 
Zależnie od stopnia zabrudzenia dodać 20-80 ml na 8 litrów wody (0,25 – 1%). 
Nie trzeba spłukiwać. Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne 
szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.
    
       
Wygląd ........................…..….. klarowny, żółty płyn
Zapach .............................…... świeży, zapach cytryny
Konsystencja ............…....…... lekko skondensowany
Gęstość .............................….. 1040 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 5-6

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. 
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