
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. No. 121.822 10L kanister (60 x 10L / Pal.) 
Art. No. 121.823 6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.) 

•  Silnie alkaliczny.
•  Specjalistyczny środek do czyszczenia powierzchni 

twardych, mikroporowatych i szorstkich.
•  Natychmiastowe wiązanie cząsteczek brudu.
•  Znakomite efekty czyszczenia. 
•  Do mycia maszynowego jak i ręcznego.

ZASTOSOWANIE:
                                         Przeznaczony do codziennego czyszczenia zasado- i 
wodoodpornych powierzchni gładkich, porowatych, szorstkich, takich jak np. klinkier, 
gres, kafelki antypoślizgowe stosowane wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się również do 
czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych posadzek betonowych. Nie nadaje się 
do czyszczenia linoleum ani podłóg kamiennych pochodzenia wapiennego, 
np. marmuru.
SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie gruntowne: Maszyna szorująca z padem i odkurzacz na mokro lub 
automat szorująco-zbierający. W zależności od stopnia zabrudzenia 200–800 ml na 
8 litrów wody. Czyszczenie bieżące: Zmywanie mopem lub przy użyciu automatu 
szorująco–zbierającego. Stosować w zależności od stopnia zabrudzenia 30–200 ml na 
8 litrów wody. 
DANE TECHNICZNE:
Wygląd:  .................................................  żółtawy płyn 
Zapach:  .................................................  charakterystyczny dla produktu
Konsystencja:  ........................................  rzadki
Gęstość:  ................................................  1050 g/L
Wartość pH w koncentracie:  ...........…...   13

ZAWIERA:
       5% …………………….…………….... mydło, 
5 – 15% ……………………………………. niejonowe związki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo: środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
kompozycję zapachową: HEXYL CINNAMAL
Giscode:  ...........................................  GG 70
Termin ważności:  .............................  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA:

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

PROFI
NITOR

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/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
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 
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Środek do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni 
mikroporowatych 

        UWAGA
                 

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
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