INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
POWER STRIP NEUTRA

Środek do usuwania nawarstwionych powłok polimerowych
Art.-Nr. 121.832 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
• Wysokoefektywny środek do gruntownego czyszczenia powierzchni
wodoodpornych.
• Nie wymaga neutralizacji.
• Intensywnie rozpuszcza uprzednio naniesione nawarstwione powłoki
ochronne, nie niszcząc przy tym samej podłogi.
ZASTOSOWANIE:
Środek usuwa stare powłoki ochronne z linoleum, gumy, parkietu, PCV,
asfaltu, kamienia, marmuru, klinkieru i płytek ceramicznych. Nie nadaje
się do niezabezpieczonego drewna i parkietu, wykładzin tekstylnych
oraz powierzchni lakierowanych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy dana powierzchnia jest odporna na
odbarwienia. W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy, która ma być usunięta
stosować rozcieńczenia od 1:1 do 1:20 (zimna woda). Roztwór rozprowadzić automatem
szorująco-zbierającym lub maszyną jednotarczową. Pozostawić na 10 min, następnie szorować,
przy pomocy urządzania zastosowanego do rozprowadzenia i odpowiedniego pada czyszczącego.
Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia i w razie potrzeby czynność powtórzyć. Na zakończenie
przetrzeć wykładzinę wilgotnym mopem.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd: ............................................
Zapach: ............................................
Konsystencja: ...................................
Gęstość: ...........................................
Wartość pH w koncentracie: ............

bezbarwny płyn
charakterystyczny dla produktu
rzadki
1002 g/l
około 11

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: .......................................... anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne
Giscode: ................................................ GG 60
Termin ważności: ......................................... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

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

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
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
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/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z
Mydłem. 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.

