INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
PRESTAN CLEAR FORTE

Kwaśny, nabłyszczający środek płuczący do zmywarek
Art. Nr 600.042

10L kanister (60 x 10L / Pal.)

• perfekcyjny środek nabłyszczający do płukania naczyń we
wszystkich typach zmywarek.
• wysycha samoczynnie nadając naczyniom szklisty połysk.
• ekonomiczny w użyciu, dozowanie od 0,2 – 0,5 g/l.
• posiada oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel : DE/038/027.
• szczególnie polecany do stosowania w zmywarkach do szkła.
• nadaje się do stosowania w myjniach kaczek i basenów.
• idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN.
Lepsze dla środowiska ...
• mniejszy wpływ na organizmy
wodne
• mniej substancji niebezpiecznych
• mniej wyrzucanych opakowań
• wyraźne instrukcje dla użytkownika
... lepsze dla Państwa.

ZASTOSOWANIE:

Nabłyszczacz stosowany w systemie ręcznym jak też poprzez system dozujący w zmywarkach
przemysłowych, w gospodarstwie domowym, w zmywarkach do szkła.

SPOSÓB UŻ YCIA:

Ilość dozowanego środka zależna od twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

EU Ecolabel : DE/038/027

DANE TECHNICZNE:

Wygląd .............................…... bezbarwny płyn
Zapach .............................…... neutralny
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1022 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 2

ZAWIERA:
5 – 15 %: ....…….....…....….…..…...……
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………..…

niejonowe środki powierzchniowo czynne
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃ STWA :

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po
użyciu. 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 lekarza

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

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

Data: 30.08.2017

www.kleen-purgatis.pl

