INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
TRYMAT ULTRA
tabletki do zmywarek

Art. Nr 203.949 karton 60 szt. x 18g
• skuteczny koncentrat do zmywarek.
• z formułą ochronną szkła, nie zawiera chloru.
• usuwa uporczywe zabrudzenia po kawie i herbacie.
• twardość wody nie wpływa na skuteczność działania.
• nie pieni się.
• znikome obciążenie ścieków, przyjazny dla środowiska.
• zapobiega tworzeniu się osadów skrobi.

ZASTOSOWANIE:

Tabletki znajdują zastosowanie w jednozbiornikowych zmywarkach przemysłowych do mycia
naczyń. Zaleca się zawsze stosować w kombinacji z jednym z nabłyszczaczy Kleen Purgatis
(np.: Prestan Clear Forte).

SPOSÓB UŻYCIA:

Tabletkę należy umieścić w dozowniku lub położyć luzem w urządzeniu, następnie wybrać
program zmywania. Uwaga! W zmywarkach posiadających moduł zmiękczania wody zaleca się
bieżącą kontrolę poziomu soli w dozowniku. Również należy sprawdzać, czy dozownik
nabłyszczacza jest pełny. Za zastosowanie preparatu niezgodne z zaleceniami i wynikające
z tego faktu ewentualne uszkodzenia, odpowiada użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... tabletki o barwie zielono-białej
Zapach .............................…... charakterystyczny dla produktu
Wartość pH ……………………... 10,5 po rozpuszczeniu w wodzie

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…

niejonowe środki powierzchniowo czynne,
polikarboksylany, fosfoniany,
5-15%: ............................…….....….…. związki wybielające na bazie tlenu
Powyżej 30%: ............................……… fosforany,
Dodatkowo: ............................………… enzymy (proteza, amylaza), kompozycja zapachowa.
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
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.
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.

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

Data: 14.07.2017

www.kleen-purgatis.pl

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków
niebezpiecznych. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz
temperatur powyżej 30°C.

