
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
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INFORMACJA
TECHNICZNA

PROFI
BLUE STAR / OCEAN
Środek do czyszczenia wszelkich powierzchni

Art. Nr 194.792, 121.942 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 121.793, 121.943 6 x 1 L butelka (80 x 6 x 1 L/Pal.)
• Szybko działający dzięki specjalnej kombinacji składników aktywnych
• Idealny do wycierania na mokro i wilgotno powlekanych i
niepowlekanych posadzek
• Kompatybilny z dostępnymi w handlu środkami do dezynfekcji
powierzchni

• Usuwa zabrudzenia z gumy, tuszu i długopisów (koncentrat)
• Utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopów i ściereczek
• Bardzo dobre właściwości separacyjne w ściekach
• Nie nawarstwia się
• Przyjemny świeży zapach
• Nadaje się do czyszczenia ręcznego i maszynowego wodoodpornych
powierzchni

• Odpowiedni do hal sportowych, testowany zgodnie z DIN 18032_2
ZASTOSOWANIE:
ZoptymalizowanyultrazwilżającyśrodekBLUESTAR/OCEANdopielęgnacji elastycznychwykładzin
podłogowych o wysokiej wodoodporności. Czyści bez pozostałości i smug. Do bieżącego
czyszczenia 1 lub 2 stopniowego. Specjalnie opracowany do wykładzin podłogowych
zabezpieczonych fabrycznie powłoką PU. Uporczywe zanieczyszczenia usuwać środkiem
nierozcieńczonym, ewentualnie z wykorzystaniem mechaniki. Podczas codziennego czyszczenia
rozpuszcza osady wapienne oraz oleiste i tłuste zabrudzenia na wszystkich przedmiotach
wcałymobszarzesanitarnym.BlueStar/Oceanspełniazaleceniaproducentówarmaturydotyczących
czyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIA:
Czyszczenie ręczne: przy normalnym zabrudzeniu wystarczy 20 ml na 8 l wody (0,25%).
W przypadku silnego zabrudzenia ewentualnie zwiększyć dozowanie. Posadzki czyścić
w 1- lub 2-etapowym procesie mycia. W obszarze sanitarnym można stosować produkt
nierozcieńczony. Czyszczenie maszynowe: należy stosować się do zaleceń producenta urządzenia
lub stosować rozcieńczenie do 1%. W przypadku silnego zanieczyszczenia stosować
mycie odcinkowe. Skuteczność czyszczenia można znacznie poprawić dzięki zastosowaniu
odpowiedniegopadaczyszczącego.Prawidłowedozowanieoszczędzakoszty ichroniśrodowisko.
Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi! Produkt należy używać wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Aby uzyskać więcej informacji należy
zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności
za niewłaściwe użytkowanie i wynikające z tego szkody.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…......... klarowny, niebieski płyn
Zapach .............................….......... przyjemnie świeży
Konsystencja ..................…........... rzadki
Gęstość ....................................….. 1000 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 9

Zawiera:
Niejonowe związki powierzchniowo czynne – poniżej 5 %, środki konserwujące: mieszanina
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, kompozycję zapachową

TERMIN WAŻNOŚCI: dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Lepsze dla środowiska...
• mniejszy wpływ na organizmy wodne
• mniej niebezpiecznych składników
• mniej wyrzucanych opakowań
• jasna instrukcja stosowania

...lepsze dla Państwa.

EU Ecolabel: DE/020/438

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie
zRozporządzeniem (WE)nr 1272/2008 zdnia 16grudnia 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

Identyfikacja zagrożeń:

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


