
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.678    12 x 0,75L butelka (52 x 12 x 0,75L / Pal.)     

• środek do bieżącego czyszczenia WC na bazie kwasów
   owocowych.
• zalecany do czyszczenia powierzchni skośnych i pionowych
• spontaniczny efekt czyszczenia, rozpuszcza osady wapienne, 
   kamień moczowy.
• przy regularnym stosowaniu zapobiega tworzeniu się kamienia
   oraz gwarantuje czystość i higieniczną świeżość.  

ZASTOSOWANIE:
Idealny do czyszczenia muszli WC, pisuarów i innych urządzeń sanitarnych. Nie nadaje się do 
emalii i innych materiałów nieodpornych na działanie kwasów.        
SPOSÓB U YCIA:Ż
Muszle toaletowe: skierować butelkę pod kątem i dokładnie rozprowadzić pod górną krawędzią 
muszli WC. Pozostawić na kilka minut. Następnie spłukać wodą. Inne urządzenia: rozprowadzić 
dokładnie po całej powierzchni, odczekać kilka minut i spłukać wodą. Przed zastosowaniem 
produktu nale y sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Nale y stosowa  si  ż ć ść ą ż ć ę
do zalece  producentów urz dze  sanitarnych. Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania ń ą ń ś ż
nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ś
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, czerwony płyn     
Zapach .............................…... lekko cytrynowy    
Konsystencja ..................…..... lekko skondensowany 
Gęstość .............................….. 1025 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 1-2   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    amfoteryczne związki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo: ....................................…….     kompozycja zapachowa: Limonene    
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

FRESH

rodek do czyszczenia WC Ś
 
 

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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