
PFLEGE

INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 121.782    10L kanister (60 x 10L / Pal.)  
Art. Nr 121.783    6 x 1 L butelka  

•  nowoczesny środek do czyszczenia powierzchni o właściwościach 
    pielęgnacyjnych.
•  odpowiedni do wysoko wydajnego czyszczenia metodą spray. 
•  posiada dobre właściwości zwilżające i rozpuszczające 
    zanieczyszczenia oraz dobre właściwości antypoślizgowe.
•  wysycha szybko nie pozostawiając smug, jednocześnie nadając 
    połysk czyszczonej powierzchni. 
•  kompatybilny z większością środków do dezynfekcji podłóg. 
•  do wszystkich wodoodpornych posadzek również 
    zabezpieczonych powłoką ochronną.
•  nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową, odpowiedni 
    do automatów czyszczących.   ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich twardych zmywalnych powierzchni w 
szczególności linoleum, PVC, wykładzin kauczukowych, polyolefin, naturalnego i sztucznego 
kamienia, klinkieru, terakoty, laminatu i lakierowanego parkietu. Do zastosowania w automatach 
czyszczących oraz do czyszczenia metodą spray.       
SPOSÓB U YCIA:Ż
Do uzyskania roztworu używać zimnej wody. Roztwór czyszczący nanieść za pomocą spryski-
wacza następnie rozprowadzić równomiernie mopem na powierzchni w zależności od stopnia 
zabrudzenia w jedno lub dwustopniową procesie mycia. Zalecane dozowanie 20 – 40 ml/8l wody.  
Czyszczenie bieżące: 20 – 40 ml/8 l wody. Czyszczenie w automatach: stężenie do 0,5% lub 
stosować się do instrukcji producentów maszyn. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania 
nie ponosimy odpowiedzialności.       

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, zielony płyn   
Zapach .............................…... świeży kwiatowy  
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1000 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    niejonowe związki powierzchniowo czynne, 
Dodatkowo:  ....................................…....    kompozycja zapachowa: Linalool; Hexyl Cinnamal. 
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...    dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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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 zagro e :ż ń

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

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 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     
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