
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 121.538   45 x 75 g Wiaderko   

•   środek czyszczący o wysokiej aktywności do maszynowego 
     czyszczenia posadzek twardych odpornych wodę i alkalia. 
•   idealny do codziennego czyszczenia w supermarketach i
     centrach handlowych.
•   posiadający szczególne właściwości czyszczące dzięki
     zrównoważonej bazie i specjalnej kombinacji środków
     powierzchniowo-czynnych.
•   w jednym cyklu czyści i pielęgnuje pozostawiając na czyszczonej 
     powierzchni powłokę antystatyczną, która jednocześnie chroni 
     przed ponownym zabrudzeniem.
•   bardzo wydajny, a przez to ekonomiczny.   
•   może być stosowany przy każdej twardości wody.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do maszynowego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych twardych 
posadzek, takich jak: PCV, tworzywa sztuczne , kamień naturalny i sztuczny, wykładziny przemy-
słowe w halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, supermarketach, stołówkach i innych 
wielkopowierzchniowych pomieszczeniach.     

SPOSÓB U YCIA:Ż
Czyszczenie automatem: Piccomat Tab należy wrzucić do zbiornika na roztwór czyszczący,
następnie uzupełnić wodą. Automat jest gotowy do pracy po 8 min. Jedna tabletka wystarcza do 
przygotowania 40 l roztworu roboczego. Przy silnych zabrudzeniach stosować metodę czyszczenia 
odcinkowego. Wydajność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiednich 
padów czyszczących. Produkt powinien być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni w 
niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowie-
dzialności. Przechowywać w suchym miejscu!
     
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... białe tabletki
Zapach .............................…... świeży
Gęstość .............................….. 800 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9   

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................    niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany
Dodatkowo: ………………………………..    kompozycja zapachowa
Giscode: …………………………………...    GU 70
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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rodek do maszynowego czyszczenia posadzekŚ

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

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

OZNACZENIE NIEBEZPIECZE STWA:Ń
 
  

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 UWAGA

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H319 – Działa drażniąco na oczy
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:ś ą
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
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. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.   
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