INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
PREMIUM NR 3

Multifunkcyjny środek czyszczący
Art. Nr 801.712
Art. Nr 801.716

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

• czyści i pielęgnuje nadając połysk i piękny wygląd.
• działa aktywnie na powierzchnię.
• zawiera specjalną kombinację kombinację środków
powierzchniowo czynnych, która zapewnia wysychanie bez
pozostawiania śladów i smug.
• zmywana powierzchnia zachowuje swój naturalny wygląd.
• pozostawia świeży, długo utrzymujący się zapach pomarańczy.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do bieżącego, ręcznego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych, przedmiotów, wykładzin podłogowych, również uprzednio zabezpieczonych powłoką polimerową.
Szczególnie nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji parkietów i laminatów.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przeważnie stosuje się roztwór 20-60 ml ml środka na 8 litrów wody. Przed naniesieniem roztworu
dokładnie wycisnąć mop lub szmatkę w prasce, aby uniknąć zbytniego zamoczenia powierzchni.
Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu.
Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ści.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, niebieski płyn
Zapach .............................…... świeży, zapach pomarańczy
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 990 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 7
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…...
Dodatkowo: ....................................…....
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...
Identyfikacja zagrożeń:

anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
kompozycja zapachowa: Limonene, Linalool,
Benzyl Alkohol
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

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

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

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

Data: 24.07.2016

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

