
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr  600.782  10 l – kanister
Art. Nr  600.789  1 l butelka łącznie z rozpylaczem

• środek do czyszczenia grillów z formułą  ochroną metalu.
• wysoce alkaliczny.
• rozpuszcza przypalone resztki organiczne takie jak tłuszcz
   i zwęglenia.
• przywiera również do prostopadłych powierzchni.
• działa zarówno na zimnych jak i gorących powierzchniach.
• zapewnia higieniczną czystość.
• nanoszenie produktu przy pomocy rozpylacza.
• przy regularnym stosowaniu ułatwia usuwanie nagromadzonych
   zanieczyszczeń.
 

 

DANE TECHNICZNE:

ZAWIERA:
Poniżej 5%: ....……..........................…     wodorotlenek potasu, amfoteryczne i niejonowe związki 
                                                                powierzchniowo czynne, fosforany, fosfoniany  
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

rodek do czyszczenia grillów, pieców i pieców konwekcyjnychŚ

GASTRO

TRANSPORT: Informacje o transporcie dostępne w karcie charakterystyki produktu.   

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZE STWA :Ń

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:ś ą
P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy
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.

NIEBEZPIECZE STWOŃ
                 

ZASTOSOWANIE: 
Produkt przeznaczony do czyszczenia grillów, pieców i pieców konwekcyjnych. 
Usuwa samoczynnie zaschnięte, przypalone i zwęglone pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i
smażeniu.  
       
SPOSÓB U YCIA: Ż
Za pomocą rozpylacza nanieść produkt na zimną lub ciepłą powierzchnię. Po oczyszczeniu
dokładnie przemyć powierzchnię wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie podgrzewać
powierzchni do grillowania i pieczenia, na które naniesiony jest produkt. W przypadku wystąpienia 
dużych ilości zaschniętych pozostałości zastosować dłuższy czas ekspozycji produktu. Przy regu-
larnym stosowaniu produktu, ułatwia on usuwanie nagromadzonych zanieczyszcze . ń
Za nieprawidłowe u ytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialno  ponosi ż ść
u ytkownik.    ż
       

Wygląd ........................…..….. żółtawy płyn
Zapach .............................…... charakterystyczny dla produktu 
Konsystencja ............…....…... niska lepkość
Gęstość .............................….. 1150 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 14
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