INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
OROSEPT SC

Chlorowo-zasadowy środek do higienicznego czyszczenia
Art. Nr 142.622
Art. Nr 142.623

10L kanister (60 x 10L / Pal.)
6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.)

• zasadowo-chlorowy, pianowy środek czyszczący o działaniu
antybakteryjnym.
• nie zawiera fosforanów.
• efektywna mieszanka chloru i środków powierzchniowo-czynnych
tworzy długo utrzymującą się pianę.
• do efektywnego czyszczenia i dezynfekcji, podłóg, ścian,
elementów wyposażenia, powierzchni roboczych, np. blatów,
sprzętu, zbiorników.
• usuwa także zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.
• doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni pionowych
lub ukośnych.
• szczególnie skuteczny w usuwaniu nalotów grzybiczych z fug
cementowych i silikonowych.
• neutralizuje przykre zapachy, do stosowania z urządzeniem
spieniającym.
ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni odpornych na działanie zasad. Stosowany
szczególnie do efektywnego antybakteryjnego czyszczenia powierzchni pionowych i ukośnych z
tłustymi zabrudzeniami, np. w łazienkach, kuchniach, stołówkach, basenach, saunach, szpitalach,
przychodniach i gabinetach lekarskich. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni z aluminium i
jego stopów.

SPOSÓB UŻ YCIA:

Zależnie od stopnia zabrudzenia dodać 100-400 ml na 10 litrów wody. Po użyciu dokładnie
spłukać wodą. Przy silnym zabrudzeniu można stosować wyższe stężenia. Przed zastosowaniem
produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z
niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... żółtawy płyn
Zapach .............................…... lekko chlorowy
Konsystencja ..................…..... lekko skondensowany
Gęstość .............................….. 1150 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 13

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................….

TERMIN WAŻNOŚCI ........………………..

wodorotlenek sodu, związki wybielające na bazie chloru,
amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, mydło,
fosforany
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P273 – Unikać uwolnienia do
środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę
oczu /ochronę twarzy. P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą
(lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

TRANSPORT: Informacje o transporcie dostępne w karcie charakterystyki produktu.

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
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