INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
SENSITIVE LEMON

Środek myjący na bazie alkoholu o zapachu cytryny
Art. Nr 244.863 1L butelka (6 szt. w kartonie)
Art. Nr 244.862 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
•
•
•
•
•

pielęgnujący środek czyszczący.
szybko wysycha.
świeży zapach.
nie pozostawia smug.
nadaje się do zastosowania w automatach czyszczących.
Lepsze dla środowiska ...

ZASTOSOWANIE:

Preparat na bazie alkoholu do bieżącego czyszczenia twardych, odpornych na wodę powierzchni i
podłóg.

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie ręczne: normalne zabrudzenia 20 ml na 8 litrów wody (0,25%). Przy silnym zabrudzeniu do 80 ml na 8 litrów wody. Metoda czyszczenia w spryskiwaczu: 40 ml na 500 ml wody.
Czyszczenie maszynowe: zastosować roztwór zalecany przez producenta automatu lub roztwór
maksymalnie 1%-owy. Przy silnym zabrudzeniu można zwiększyć stężenie środka.
Efekt czyszczenia może zostać znacznie podniesiony poprzez zastosowanie odpowiedniego padu
szorującego. Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.

• mniejszy wpływ na organizmy
wodne
• mniej substancji niebezpiecznych
• mniej wyrzucanych opakowań
• wyraźne instrukcje dla użytkownika
... lepsze dla Państwa.

EU Ecolabel : DE/020/286

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, żółty płyn
Zapach .............................…... cytrynowy
Konsystencja ....................…... rzadki
Gęstość ...........................….... 990 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 7.5

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

niejonowe związki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa Limonene, Citral.
GU 50
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

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.

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00

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

Data: 11.07.2017

www.kleen-purgatis.pl

