INFORMACJA
TECHNICZNA
FRESH
TRO WC TABS

Ś rodek do czyszczenia toalet, rozpuszczający osady z wapnia

Art. Nr 183.186 14x16x25g -karton
• trzy fazowe tabletki czyszczące do muszli klozetowych i pisuarów.
• po umieszczeniu w stojącej, niespłukiwanej wodzie czyszczą
samoczynnie i szybko.
• rozpuszczają osady z wapnia i warstwy brudu w trudno dostępnych
miejscach.
• szybko i skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy.
• działają antybakteryjnie.
• w czasie rozpuszczania uwalniają przyjemny zapach.
• nie są przeznaczone do czyszczenia marmuru, sztucznego
kamienia i powierzchni nieodpornych na kwasy.

ZASTOSOWANIE:

Produkt do czyszczenia i odkamieniania rur odpływowych i urządzeń sanitarnych ze stojącą wodą
takich jak: WC, pisuary i inne. Produkt nie jest przeznaczony do czyszczenia marmuru, sztucznego
kamienia i powierzchni nieodpornych na kwasy.

SPOSÓB UŻ YCIA:

Otworzyć foliowe opakowanie a następnie umieścić tabletkę w zbiorniku ze stojącą wodą.
Podczas rozpuszczania tabletki uwalniają się substancje aktywne i dochodzi do wytworzenia
aktywnej piany. Powstały w ten sposób roztwór czyszczący należy pozostawić na 5 min. a
następnie spłukać. W przypadku silnych zabrudzeń na krawędzi urządzeń sanitarnych mogą
pozostać osady, które można łatwo usunąć za pomocą szczotki. Aby wyczyścić szczotkę do WC
należy zanurzyć ją w aktywnym roztworze czyszczącym. Przed zastosowaniem produktu należy
sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego
użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... okrągłe, trójwarstwowe tabletki
pierwsza warstwa biała, druga warstwa niebieska,
trzecia warstwa zielona
Zapach .............................…... świeży
Wartość pH (1% roztwór) ...…. 2

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…… związki wybielające na bazie tlenu,
anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne
15 – 30%: ....................................……... polikarboksylany
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃ STWA :

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
www.kleen-purgatis.pl

Data: 29.08.2017

UWAGA

Producent:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować
rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z
mydłem. 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/zgłosić
się pod opiekę lekarza.

