
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 801.772    10L kanister (60 x 10L / Pal.)       

•  do czyszczenia przemysłowego. 
•  słabo pieniący, o dużej sile działania i właściwościach emulgują-
    cych. 
•  polecany do zastosowania w tzw. czyszczeniu przemysłowym, jak 
    też w myjkach wysokociśnieniowych, np. do mycia elewacji.  
•  dopuszczony do czyszczenia w zakładach przemysłu spożywcze-
    go.
•  stopień twardości wody nie wpływa ujemnie na jakość działania.   
•  środek bardzo wydajny w użyciu.   

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do maszynowego mycia wszystkich powierzchni i posadzek odpornych na wodę i
alkalia np.: do posadzek z żywicy syntetycznej w zakładach przemysłowych, kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz innych posadzek spotykanych w przemyśle. Nadaje się do użycia w przemy-
śle spożywczym, do zmywania wszelkich powierzchni, w supermarketach, restauracjach, kanty-
nach itp.       

SPOSÓB U YCIA:Ż
Czyszczenie ręczne: w zależności od zabrudzenia rozpuścić 80-150 ml w 8 litrach wody i rozpro-
wadzić po mytej powierzchni gąbką, ścierką lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Po kilku
minutach powierzchnię obficie spłukać wodą. Czyszczenie intensywne: 400-800 ml środka rozpu-
ścić w 8 litrach wody i postępować jak w przypadku czyszczenia ręcznego. Czyszczenie w auto-
matach czyszcząco-zbierających: należy stosować się do zaleceń producenta urządzenia, lub do 
1% (10 ml/1l wody). Skuteczność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowie-
dniego pada czyszczącego. Myjki wysokociśnieniowe: rozpuścić w wodzie w stosunku 1:5 do 1:10. 
Roztworem napełnić zbiorniczek. Zawór dozujący ustawić na 0,5-2%. Przed zastosowaniem produ-
ktu nale y sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z ż ć ść ą
niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ś ż ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ........................…..….. klarowny, żółto-brązowy płyn
Zapach .............................…... eukaliptusowy
Konsystencja ............…....…... rzadki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 10

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................  niejonowe związki powierzchniowo czynne,
                                                                   kompozycję zapachową: Limonene.   
TERMIN WAŻNOŚCI ........…………………...  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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rodek do czyszczenia przemysłowegoŚ

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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