INFORMACJA
TECHNICZNA
FRESH
PREMIUM nr 1 VISKOS

Gęsty zapachowy środek do czyszczenia sanitariatów, usuwający kamień
Art. Nr 183.342 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 183.343 6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.)
• wysoka gęstość produktu podnosi efektywność czyszczenia
szczególnie na powierzchniach pochyłych i pionowych.
• osady z mydła, moczu, zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego
oraz rdza są z łatwością usuwane.
• regularnie stosowany zapobiega powstawaniu osadów
wapiennych, wysycha szybko bez smug.
• trwały świeży zapach pozostaje w pomieszczeniu długo po
zastosowaniu.
• dobra kompatybilność materiałowa.
• wysycha szybko i bez smug.
ZASTOSOWANIE:
Szybko działający środek czyszczący oparty na wysoce efektywnym kwasie amidosulfonowym.
Skutecznie usuwa kamień, osady z mydła, kamień moczowy itp. Do stosowania na wszystkich
kwaso- i wodoodpornych powierzchniach w obszarze sanitarnym np.: czyszczenie płytek
podłogowych i ściennych, urządzeń sanitarnych wykonanych z ceramiki i stali nierdzewnej.
Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy.
SPOSÓB UŻYCIA:
Do stosowania w jedno lub dwuetapowym czyszczeniu powierzchni. 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 do 400 ml środka na 8 litrów wody (5%).
Po krótkim czasie ekspozycji powierzchnie należy spłukać czystą wodą. Muszle toaletowe/pisuary:
PREMIUM NR 1 VISKOS dokładnie rozprowadzić pod górną krawędzią muszli WC, po krótkim
czasie przeszorować szczotką następnie spłukać. Inne urządzenia: rozprowadzić dokładnie po
całej powierzchni, odczekać kilka minut i spłukać wodą. Przed zastosowaniem sprawdzić
odporność czyszczonej powierzchni (patrz instrukcja producenta czyszczenie i konserwacja
urządzeń sanitarnych!). Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... czerwony, klarowny płyn
Zapach .............................…... świeży lekko ostry
Konsystencja ..................…..... lepki
Gęstość .............................….. 1070 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 1
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…...

amfoteryczne i niejonowe związki powierzchniowo
czynne,
5 – 15 %: .......................…........….…….. kwas amidosulfonowy,
Dodatkowo: .......................…........…...… kompozycję zapachową: Coumarin, Alpha-Isomethyl
Ionone.
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Identyfikacja zagrożeń:
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
Data: 14.08.2016

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

