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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

Identyfikacja zagrożeń:

Art.-Nr. 810.122 10l Kanister

� przebadany zgodnie z normą DIN 18032, część 2
� przyjemny kwiatowy zapach
� nie powoduje „nadbudowy” kolejnych warstw
� wysoko wydajny, nadaje połysk czyszczonej powierzchni
� wysoka zwilżalność, bardzo dobre właściwości rozpuszczania cząsteczek brudu
� odpowiedni do maszyn wysokoobrotowych
� do stosowania w autoamtach czyszczących

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

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
ochronę oczu. 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. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne:
5 – 15%, kompozycję zapachową.

CARE PROFI
PIELĘGNACJA

ZASTOSOWANIE:
Produkt posiada właściwości czyszczące oraz pielęgnujące. Nadaje się do bieżącego utrzymywania czystości
wykładzin takich jak PCV, linoleum, guma, kamień sztuczny i naturalny, marmur, gres, lastryko, zabezpieczone
drewno. Optymalny efekt pielęgnacji powierzchni uzyskuje się poprzez regularne, a przy tym oszczędne
stosowanie środka. Nie nadaje się do nie zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietów. Doskonały
przede wszystkim do zastosowania do wykładzin stosowanych w halach sportowych (DIN 18.032).

SPOSÓB UZYCIA i DOZOWANIE:
W przypadku mycia ręcznego jedno lub 2 stopniowego, zalecane jest dozowanie od 20-40 ml koncentratu
na 8 litrów wody (0,25% - 0,5%). Czyszczenie maszynowe stosować do 0,5% (5 ml/ 1 l wody) lub w sposób
wskazany przez producenta urządzenia. Za użycie preparatu niezgodnie z instrukcją i wynikające stąd
uszkodzenia odpowiada użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ................................................. klarowny, zielony płyn
Zapach ................................................. kwiatowy
Konsystencja ....................................... rzadki
Gęstość ................................................. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie ........... 8

SKŁAD:
5–15 %: .................................................. niejonowe związki powierzchniowo-czynne
Inne składniki ...................................... kompozycja zapachowa
Klasyfikacja (GISCODE): ................... GU 80
Termin ważności: ............................... dwa lata od daty produkcji, w oryginalnym opakowaniu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie są zgodne z kryteriami dotyczącymi biodegradacji,
zawartymi w rozporządzeniu ( WE ) nr stałym 648/2004 w sprawie detergentów .


