INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
TERRANO

Środek do usuwania powłok polimerowych i gruntownego czyszczenia
Art. Nr 800.040 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 800.046 6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.)
• czyści gruntownie powierzchnie wrażliwe na alkalia.
• intensywnie rozpuszcza uprzednio naniesione powłoki
ochronne, nie niszcząc przy tym samej podłogi.
• słabo pieniący.
• posiada właściwości wiążące.
• wielostronne zastosowanie.
• nie zawiera amoniaku.

ZASTOSOWANIE:
Środek do usuwania starych powłok ochronnych z linoleum, gumy, lakierowanego parkietu,
PCV, asfaltu, kamienia, wapienia, klinkieru i płytek podłogowych. Nie nadaje się do
niezabezpieczonego drewna i parkietu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy dana powierzchnia jest odporna
na odbarwienia. W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy, która ma być
usunięta stosować 0,5–3 litrów środka na 8 litrów wody. Roztwór rozprowadzić automatem
szorująco-zbierającym lub maszyną jednotarczową. Pozostawić na 10-20 min, następnie
szorować, przy pomocy urządzania zastosowanego do rozprowadzenia. Zebrać wytrącony
brud, spłukać kilkakrotnie obficie wodą. Na zakończenie wytrzeć do sucha lub odessać
odkurzaczem. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy
odpowiedzialności.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... bezbarwny płyn
Zapach .............................…... eukaliptusowy
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1060 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 11
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ........................................... niejonowe związki powierzchniowo czynne,
5 – 15%: ………………………………………… fosforany
Dodatkowo: ……………………………….. kompozycję zapachową
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Identyfikacja zagrożeń:
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
Dystrybutor w Polsce:

Data: 15.08.2017

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