
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 600.261  4 kg

• wybielacz z aktywnym chlorem
• usuwa plamy poprzez intensywne wybielenie
• dla wszystkich tkanin odpornych na działanie chloru
• nie nadaje się do tkanin kolorowych, wełny i jedwabiu
• nie łączyć z produktami kwaśnymi.

ZASTOSOWANIE:
Środek wspomagający proces prania do wszystkich tkanin odpornych na działanie chloru. 
Produkt nieodpowiedni do tkanin kolorowych wrażliwych na chlor oraz wełny i jedwabiu.  
Nie łączyć z produktami kwaśnymi.

INSTRUKCJA STOSOWANIA I DOZOWANIA:
0,5-0,6 g na litr wody, stosunek prania 1: 5, w temperaturze 60-90 ° C.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi 
użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wartość pH  w 1% roztworze .. 9  

ZAWIERA:
15 – 30% …………………………. fosforany,
30% ……………………………….. związki wybielające na bazie chloru
TERMIN WAŻNOŚCI  ........…….. dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

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

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:
 
  

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę.
P261 – Unikać wdychania pyłu.
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.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionej firmy unieszkodliwiania 
odpadów.

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR: Prawidłowa nazwa przewozowa: materiał zagrażający 
środowisku, stały i.n.o., Nr rozpoznawczy materiału: UN 3077, Klasa: 9, Kod klasyfikacyjny: 
M7, Kategoria transportowa: 3, Etykieta:9, Grupa pakowania: III, 
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 90.

Środek wspomagający pranie
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