INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE
SEVERA SKY

Ultrazwilżający środek czyszczaco-pielęgnujący
Art. Nr 122.742
Art. Nr 122.743

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

• świeży morski zapach.
• antystatyczny środek pielęgnacyjno-czyszczący.
• do stosowania w postaci spray'u.
• do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni
woodpornych, szczególnie PCV, Polyolefiny, linoleum, kauczuk,
kamienia naturalnego i sztucznego, płytek klinkierowych nieglazurowanych i płytek podłogowych.
• nie nadaje się do niezabezpieczonego drewna i parkietu.
ZASTOSOWANIE:
Antystatyczny środek pielęgnacyjno-czyszczący stanowiący kompletne rozwiązanie do uszlachetnianych fabrycznie wykładzin: pielęgnacja, codzienna ochrona, czyszczenie pielęgnacyjne.
Odpowiedni do powierzchni hydrofobowych jak i do podłoży zabezpieczonych. Zalecany do
wszystkich zmywalnych powierzchni, szczególnie efektywny w 1-stopniowym cyklu czyszczeniu na
mokro. Posiada świeży, morski zapach, chroni przed zbyt szybkim zniszczeniem powierzchni,
dający się polerować ( w zależności od stanu powierzchni następuje stopniowy wzrost jej połysku).
SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie codzienne: 0,25-1% (z użyciem zimnej wody). W przypadku szczególnie silnych
zabrudzeń stosować wyższe stężenia. Czyszczenie okresowe np. poprawki na śladach po
chodzeniu: przygotować 20-50%-owy roztwór (z użyciem zimnej wody). Roztwór nanieść na
czyszczona powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia ew. polerować. Przed zastosowaniem
produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z
niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny niebieski płyn
Zapach .............................…... świeży
Konsystencja ..................…..... niska lepkość
Gęstość .............................….. 1010 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8,5
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…...
Dodatkowo: ....................................…....
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...

anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
mydło, polikarboksylany
kompozycja zapachowa
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Producent:

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

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

Data: 25.07.2016

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

