
Art. Nr. 90.000.201        160 x 10 g
• innowacyjny, wysoko skoncentrowany produkt czyszczący  
   Premium w formie tabletek.
• proste i bezpieczne dozowanie, systemy dozowania 
   są zbędne
• idealny do czyszczenia na mokro i wilgotno zabezpieczonych 
   i niezabezpieczonych powierzchni
• posiada bardzo dobre właściwości separacyjne w ściekach
• odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
• ograniczony kontakt produktu ze skórą  
• redukcja odpadów opakowaniowych

Identyfikacja zagrożeń: 

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 – Stosować ochronę oczu.
P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody 
z mydłem. 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. 

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

INFORMACJA
TECHNICZNA
UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

QUINTAB CLEAN
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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

ZASTOSOWANIE:  
Quintab Clean to ultra zwilżający, wysoce aktywny środek do 
bieżącego czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni. 
Czyści nie pozostawiając smug. Optymalny do bieżącego czyszczenia 
w 1- lub  2-etapowym procesie mycia oraz w automatach czyszczących. 
Odpowiedni do czyszczenia wykładzin podłogowych pokrytych 
fabryczną warstwą PU. Podczas codziennej pielęgnacji usuwa min.: 
ogólne, oleiste i tłuste zabrudzenia, pozostałości osadów wapiennych.

SPOSÓB UŻYCIA I DOZOWANIE:
Tabletkę produktu Quintab Clean należy umieścić  w wiadrze lub 
zbiorniku automatu na roztwór czyszczący, następnie uzupełnić wodą. 
(Uwaga: nie należy rozdzierać folii wodorozpuszczalnej w którą jest 
zapakowana tabletka). Roztwór czyszczący jest gotowy do użycia po 
około 5 minutach. Jedna tabletka wystarcza na przygotowanie 
10 litrów roztworu roboczego. W przypadku silniejszych zabrudzeń 
należy zastosować czyszczenie dwustopniowe a w przypadku automatu 
czyszczącego czyszczenie odcinkowe. Produkt przechowywać w suchym 
miejscu.

Właściwe dozowanie pozwala na oszczędność i chroni środowisko. 
Produktu nie mieszać  z innymi detergentami. Produkt powinien być 
używany zgodnie z przeznaczeniem i przechowywany poza zasięgiem 
dzieci.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... niebieska tabletka w wodorozpuszczalnej 
                                                 folii
Zapach .............................…... przyjemnie świeży
Wartość pH 1% roztworu ....… ok. 7

ZAWIERA:
5-15 %: .......................… niejonowe środki powierzchniowo czynne
Poniżej 5 % ………………. fosfoniany
Kompozycję zapachową: Benzyl Salicylate, Linalool
Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie spełniają 
warunki biodegradowalności ustanowione w rozporządzeniu 
(WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentów.
TERMIN WAŻNOŚCI ....... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
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