
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 121.932 10L kanister (60 x 10L / Pal.) 
Art. Nr 121.933 butelka 6 x 1 L

•  Specjalistyczny preparat do wszystkich powierzchni
twardych i/lub mikroporowatych, np. płytek gresowych. 

•  Szybkie kompleksowanie cząsteczek brudu.
•  Znakomity efekt czyszczenia.
•  Do mycia maszynowego jak i ręcznego.
•  Nawet uporczywe zabrudzenia, po krótkim czasie działania,

ZASTOSOWANIE: Stosowany do maszynowego mycia wszystkich powierzchni odpornych na
wodę i alkalia, gładkich, szorstkich, mikroporowatych, np. cegła, płytki antypoślizgowe w strefie
wejść i wyjść. Również nadaje się do czyszczenia gruntownego mocno zabrudzonych posadzek
betonowych. Uwaga! Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni z kamienia naturalnego ani
sztucznego, zawierającego wapień, np. marmuru. 

SPOSÓB UŻYCIA: Czyszczenie gruntowne: 0,5-3 litry środka rozpuścić w 10 litrach wody.
Zastosowanie jako uniwersalny środek czyszczący: 10-40 ml na 8 litrów wody. Czyszczenie
maszynowe: stosować roztwór 50-100 ml na 10 litrów wody. Zastosowanie w myjkach
wysokociśnieniowych lub myjniach samochodowych: stosować roztwór 10-20 ml na 1 litr 
wody. W zależności od rodzaju zastosowania rozprowadzić automatem szorująco-
zbierającym lub maszyną jednotarczową, pozostawić na 5-10 min, następnie czyścić 
odpowiednio przy użyciu tych samych urządzeń. Zebrać wytrącony brud, spłukać wodą, 
płukanie powtórzyć kilkakrotnie, wytrzeć na sucho lub odessać wodę odkurzaczem. 

DANE TECHNICZNE:
Wygląd:  .................................................  przeźroczysty płyn 
Zapach:  .................................................  neutralny
Konsystencja:  ........................................  
Gęstość:  ................................................
Wartość pH w koncentracie:  ......….....…   14

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  .......................................…  wodorotlenek potasu,  polikarboksylany, fosfoniany

Giscode:  ................................................  GU 0
Termin ważności:  ..................................  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA:

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR Prawidłowa nazwa przewozowa: wodorotlenek sodowy w 
roztworze, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1824, Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny: 

PROFI

PICCOMAT FS
Środek do gruntownego czyszczenia posadzek mikroporowatych – wolny od tensydów
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronne/ 
ochronę oczu. P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 – 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem. 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. P309 + P311 – W przypadku narażenia lub złego 
samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.    

NIEBEZPIECZEŃSTWO

zostają gruntownie usunięte z porów.  

5 - 15%:  .......................................……..   wodorotlenek sodu, NTA i jego sole

C6, Kategoria transportowa: 8, Etykieta: 8, Grupa pakowania: II, Nr rozpozna-
wczy zagrożenia: 80 

rzadki
  1240 g/L

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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