INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
POWER CLEANER A
Art. Nr 121.672 11 kg-kanister
Art. Nr 121.672/1 butelka 6 x 1 L
• Alkaliczny środek czyszczący do powierzchni
zanieczyszczonych tłuszczem i olejem.
• Znajduje się na liście RK.
• Do czyszczenia różnymi metodami.
ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia łazienek
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków, obszarów przemysłowych i obszarów kuchennych, do usuwania zabrudzeń, osadów
i pozostałości tłuszczu i oleju. Szczególnie zalecany do powierzchni
odpornych na alkalia z ceramiki i metalu. Nie zalecany do czyszczenia
marmuru i emalii.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia nanieść koncentrat produktu lub rozcieńczony produkt
(1,25-2,5%, 100-200 ml produktu na 8 l wody) na czyszczoną powierzchnię. W razie konieczności,
pozostawić produkt na powierzchni do momentu zadziałania, a następnie spłukać rozpuszczony
brud. Stosowanie w automatach czyszczących: w zależności od wskazówek producenta urządzenia stosować roztwór nie mocniejszy niż 1%. W przypadku silniejszych zabrudzeń powierzchnię czyścić odcinkami. Wydajność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie pada.
Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić próbę materiału w niewidocznym miejscu.
Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie ponosimy odpowiedzialności.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd: ................................................. klarowny, niebieski płyn
Zapach: ...................…........................... cytrynowy
Konsystencja: ....................................... rzadki
Gęstość: ................................................ 1090 g/L
pH (koncentrat): ………………............... 13
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: .......................................…. anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
fosforany
15–30 %: ............................................... fosfoniany
Dodatkowo: .......................................... kompozycja zapachowa: Limonene
Giscode: ................................................ GG 40
Termin ważności: .................................. dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

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.

Data: 29.08.2017

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.

