INFORMACJA
TECHNICZNA
FRESH
PREMIUM nr 1 CLASSIC

Zapachowy środek do czyszczenia sanitariatów, usuwający kamie ń
Art. Nr 803.302
Art. Nr 803.306

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

• wysoka zdolność rozpuszczania kamienia.
• z łatwością usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego,
mydło wapniowe, kamień moczowy.
• trwały, perfumowany zapach pozostaje jeszcze długo
w pomieszczeniu po zastosowaniu.
• posiada dobrą kompatybilność materiałową, do stosowania
z dyszą spieniającą.
• kompatybilny z produktami do dezynfekcji (certyfikat dostępny
na życzenie).
• regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się osadów
mineralnych.
• wysycha szybko i bez smug.

ZASTOSOWANIE:

Bardzo dobry środek odwapniający na bazie skutecznego kwasu amidosulfonowego stosowany do
czyszczenia powierzchni kwasoodpornych tj.: podłóg, ścian, chromowanych części armatury
łazienkowej, toalet, kabin prysznicowych, wanien i innego wyposażenia w obszarze sanitarnym.
Nie nadaje się do mycia marmuru, kamienia sztucznego, emalii nieodpowiadającej normom wg
klasyfikacji DIN ISO 2722, uszkodzonych powierzchni chromowanych, niklowanych i ocynkowanych.

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia – do bieżącego czyszczenia wystarczy 20-80 ml środka
na 8 litrów wody (0,25-1%), w przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować nawet 400 ml
środka na 8 litrów wody (do 5%). Nanieść roztwór na mytą powierzchnię i pozostawić przez
dłuższy czas, następnie spłukać obficie wodą. W przypadku czyszczenia urządzeń sanitarnych
można stosować środek nierozcieńczony. Usuwać zabrudzenia przy użyciu szczotki. Przed
zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodno ść materiałową w niewidocznym miejscu.
Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ści.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, czerwony płyn
Zapach .............................…... kwiatowo-owocowy
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1070 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 1

ZAWIERA:

Poniżej 5 %: ....................................…...
Dodatkowo: ....................................……
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………...

amfoteryczne i niejonowe związki powierzchniowo
czynne,
kompozycja zapachowa: Coumarin,
alpha-Isomethyl Ionone.
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Producent:

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 – Chronić przed dziećmi. 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.

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

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: 10.09.2017

UWAGA

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

