
PFLEGE

INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 801.722    10L kanister (60 x 10L / Pal.)  
Art. Nr 801.726     6 x 1 L butelka  (80 x 6 x 1L/Pal.)
Art. Nr 801.722.5  5 L Kanister (90 x 5 L/Pal)   

• skoncentrowany środek do bieżącego, okresowego mycia i pielęgnacji 
   wszystkich podłóg zmywalnych, o dobrych właściwościach zwilżających
   zapewniających szybki efekt czyszczenia
• przy regularnym stosowaniu, nie powoduje „nadbudowy” kolejnych
   warstw
• intensywnie czyścic i pielęgnuje pozostawiając powłokę zabezpieczającą
   przed ponownym zabrudzeniem
• charakteryzuje się wydajnością oraz przyjemnym zapachem
• odpowiedni do automatów czyszczących oraz polerowania maszyną
   wysokoobrotową
• kompatybilny z większością środków do dezynfekcji podłóg 
   (informacja u doradcy)
• odpowiedni do hal sportowych, testowany zgodnie z DIN 18032_2

ZASTOSOWANIE:
Silnie skoncentrowany uniwersalny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnych polimerów
do wszystkich powlekanych i niepowlekanych twardych posadzek z wyjątkiem
nielakierowanego i olejowanego drewna oraz parkietów. Nadaje się do stosowania
w automatach szorujących.

SPOSÓB UŻYCIA I DOZOWANIE:
Przy normalnym zabrudzeniu dozować 20 ml preparatu na 8 l wody (0,25%).
W przypadku silnego zabrudzenia w razie potrzeby zwiększyć do 40 ml na 8 l wody.
Stosować w 1- lub 2-etapowym procesie mycia. Nie wycierać powierzchni do sucha.
Czyszczenie metodą spray 300 ml na 8 litrów wody (3,75%). Po dokładnym wyschnięciu,
zaleca się polerowanie maszyną wysokoobrotową. Do czyszczenia za pomocą automatu
stosować do 5 ml na 1 litr wody (0,5%). Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty
i chroni środowisko. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi!
Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
użytkowanie i wynikające z tego szkody.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, zielony płyn    
Zapach .............................…... świeży   
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1010 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9   

ZAWIERA:
5 - 15%:  ...........………................ niejonowe związki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo:  ........................….... środki konserwujące: Benzisothiazolinone,
                                                     kompozycja zapachowa: Hexyl Cinnamal.    
TERMIN WAŻNOŚCI  ...….……..     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Wysokoskoncentrowany środek myjąco-pielęgnujący do podłóg

Identyfikacja zagrożeń:

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     

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

Lepsze dla środowiska ...

• mniejszy wpływ na organizmy
   wodne 
• mniej substancji niebezpiecznych
• mniej wyrzucanych opakowań
• wyraźne instrukcje dla użytkownika 

                  ... lepsze dla Państwa.

EU Ecolabel : DE/020/286
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