INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
TOP OFF

Środek myjący, rozpuszczający tłuszcze
Art. Nr 600.692 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 600.692/1 butelka 6 x 1L
• neutralny płyn rozpuszczający tłuszcze.
• idealny do zastosowania w kuchniach przemysłowych,
piekarniach, zakładach mięsnych, ubojniach itp.
• z łatwością usuwa tłuszcze i białko.
• przystosowany do użycia w środowisku produkcji i
przetwórstwa spożywczego.
• nie zawiera żadnych toksycznych substancji i ulega
w 100% biodegradacji.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni i przedmiotów wymagających odtłuszczenia
w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz obiektach mających styczność z żywnością, takich
jak kuchnie, stołówki, zakłady mięsne, mleczarnie itp. Szczególnie zalecany do mocno zatłuszczonych podłóg i powierzchni roboczych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mycie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór 20–50 ml na 8 litrów
wody. Przy silniejszym zabrudzeniu podwyższyć dawkę środka. Mycie maszynowe: według
zaleceń producenta maszyny lub zastosować roztwór maksymalnie 6% (= 60 ml na litr wody).
Znacznie lepsze efekty czyszczenia można osiągnąć poprzez użycie odpowiednich padów.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…… żółtawy płyn
Zapach .............................…... cytrusowy
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1030 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…...
5 - 15%: ...........................…...…....…….
Dodatkowo: ..........................…...…...….
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...

niejonowe środki powierzchniowo czynne,
anionowe środki powierzchniowo czynne
środki konserwujące: Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, kompozycję zapachową:
Limonene
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :

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

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować
rękawice ochronne/ 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.
P305 + P313 – w przypadku dostania się do oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.

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

