
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.042 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI:
Niskopieniący i bardzo skuteczny środek do przemysłowego
czyszczenia, na bazie skoncentrowanych specjalnych składników
aktywnych. O silnych właściwościach rozpuszczających olej
maszynowy, smary, sadzę, nadbudowane i trudne do usunięcia
zanieczyszczenia, grafit, zabrudzenia po spalinach. 
Odpowiedni do maszyn czyszczących. 

ZAWIERA:
wodorotlenek potasu: ……………………………... poniżej 5%,
niejonowe związki powierzchniowo czynne: …. poniżej 5%,
fosfoniany: ……………………………………………. poniżej 5% 
kompozycję zapachową: ………………………..... Limonen
Termin ważności: dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA : 

TRANSPORT: Transport ADR/RID/ADN/ADNR, Prawidłowa nazwa przewozowa: 
wodorotlenek potasowy w roztworze, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1814,
Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny: C6, Kategoria transportowa: 8, Etykieta: 8, 
Grupa pakowania: II, Nr rozpoznawczy zagrożenia: 80

PROFI

HURRICAN SUPER
Środek do gruntownego czyszczenia
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 – Powoduje poważne oparzenia
skóry oraz uszkodzenia oczu.  H317 – Może powodować reakcję alergiczną
skóry. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. H335 – Może powodować podrażnienie dróg  oddechowych.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P280 – Stosować
rękawice ochronne, ochronę oczu lub ochronę twarzy. 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. P304 + P341 – W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem,
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
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. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

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

                                       

ZASTOSOWANIE:
Do czyszczenia gruntownego i bieżącego posadzek odpornych na wodę i alkalia
np.: płytki ceramiczne, PCV, płyty klinkierowe i gliniane, posadzki przemysłowe. Nie nadaje
się do gumy, linoleum i nawierzchni asfaltowych, korka i wapienia (np. marmur, lastryko).
Nie nadaje się do niezabezpieczonych podług drewnianych i parkietów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie gruntowne: 0,5-2,5 litra środka rozpuścić w 8 litrach wody. Zastosowanie jako
uniwersalny środek czyszczący: 40-80 ml na 8 litrów wody. Czyszczenie maszynowe:
stosować roztwór 100-500 ml na 10 litrów wody. Zastosowanie w myjkach
wysokociśnieniowych lub myjniach samochodowych: stosować roztwór 35 ml na 1 litr wody.
W zależności od rodzaju zastosowania rozprowadzić szorowarką lub maszyną jednotarczową,
pozostawić na 5-10 min, następnie czyścić odpowiednio przy użyciu tych samych urządzeń.
Zebrać wytrącony brud, spłukać wodą, płukanie powtórzyć kilkakrotnie, wytrzeć na sucho
lub odessać wodę odkurzaczem.

UWAGA

DANE TECHNICZNE: 
Gęstość:  ................................................  1038 g/L
Wartość pH:  ……………………........……...  13
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