
INFORMACJA
TECHNICZNA

Nr Art. 383.317 120 x 45g - wiadro

Skutecznie  usuwa silnie nawarstwione zabrudzenia
• Intensywnie rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne 
   takie, jak: resztki skrobi, zwęglenia, tłuszcz i białka
• Proste i pewne zastosowanie    
• Mniej skrobania i szorowania 
• Specjalna kombinacja składników aktywnych
• Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na alkalia 
   (np. aluminium)

 

 

DANE TECHNICZNE:

ZAWIERA:
Wodorotlenek sodu – 15 – 30%, polikarboksylany – 15 – 30%, 
niejonowe związki powierzchniowo czynne – poniżej 5%.
TERMIN WAŻNOŚCI ......... w oryginalnym opakowaniu min. dwa lata od daty produkcji.
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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

TABLETKI DO CZYSZCZENIA FRYTKOWNIC

TRANSPORT: Numer UN 3262 / Prawidłowa nazwa przewozowa: materiał żrący stały, 
                        zasadowy, nieorganiczny, i.n.o. / Klasa zagrożenia 8 / Grupa pakowania II / 
                        ADR

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
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 i ochronę oczu. P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): 
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem. 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.
P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 

ZAKRES: 
Do profesjonalnego czyszczenia frytkownic i smażalników z wanną olejową.  
       

Wygląd ........................…..….. biała tabletka w srebrnej folii
Zapach .............................….. neutralny 
Wartość pH w 1% roztworze . 13

GRANIT TAB
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