
INFORMACJA
TECHNICZNA

 
Art. Nr 803.778 12 x 0,5L butelka (52 x 12 x 0,5L / Pal.)  

• środek do czyszczenia i pielęgnacji.
• poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej 
   w jednym cyklu pracy. 
• przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkim 
   ponownym zabrudzeniem. 
• środek pozostawia błyszczącą powłokę ochronną, 
   która zapobiega pozostawianiu śladów palców.  

 

DANE TECHNICZNE:

ZAWIERA:
Powyżej 30%: ....……..........................     węglowodory alifatyczne  
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...    dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

PRESTAN STAINLESS STEEL 
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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

Ś rodek do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej       

GASTRO

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR: Prawidłowa nazwa przewozowa: Benzyna ciężka obrabiana 
                       wodorem, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1268, Klasa: 3, Kod klasyfikacyjny: F1,
                       Kategoria transportowa: 3, Etykieta: 3,  Grupa pakowania: III, Nr rozpoznawczy 
                       zagrożenia: 80 .    

ZASTOSOWANIE: 
Środek czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej, 
jak również przedmioty chromowane, z aluminium, niklu i mosiądzu. 
       
SPOSÓB UŻYCIA: 
Czyszczone przedmioty odkurzyć, nanieść środek na suchą powierzchnię i wycierać aż do 
momentu gdy zabrudzenia i smugi zupełnie znikną. Za nieprawidłowe użytkowanie i 
spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.    
       

Wygląd ........................…..…..  klarowny, bezbarwny płyn
Zapach .............................…... charakterystyczny dla produktu 
Konsystencja ............…....…... rzadki
Gęstość .............................….. 790 g/l

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃ STWA:
 
  

NIEBEZPIECZEŃ STWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może 
            grozić śmiercią.
EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie 
                   lub pękanie skóry.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P301 + P310 – 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRO-
DKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.  
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