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INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.992    10L kanister (60 x 10L / Pal.)  

•  do stosowania na wszystkich wodoodpornych i 
    niezabezpieczonych podłogach.
•  tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście matową 
    powierzchnię.
•  daje bardzo dobre wyniki czyszczenia.
•  dzięki polerowaniu umożliwia powstanie filmu ochronnego 
    o wysokim połysku.
•  redukuje nieprzyjemne „skrzypienie”.   

 
 

ZASTOSOWANIE:
Uniwersalny środek czyszczący, o właściwościach pielęgnujących, do wszystkich wodoodpornych 
podłóg, szczególnie do PCV, kauczuku, linoleum, naturalnego i sztucznego kamienia, nieszkliwio-
nego klinkieru i płytek podłogowych. W przypadku stosowania produktu w automatach czyszczą-
cych wytwarzana jest niewielkie ilości piany. Produkt nie jest przeznaczony do podłóg
drewnianych i podłóg zabezpieczonych poliuretanem. 
       SPOSÓB UŻYCIA:
Pierwsza pielęgnacja: rozcieńczony produkt (0,5-1 l produktu na 8 l wody) nanieść na czyszczoną 
powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia. Polerowanie z użyciem pada rotacyjnego lub miękkiej 
szczotki zwiększa połysk czyszczonej powierzchni. Czyszczenie codzienne: w zależności od 
stopnia zabrudzenia stosować 20-40 ml produktu na 8 l wody. W przypadku używania automatu 
czyszczącego stosować roztwór o stężeniu nie większym niż 0,5% lub stężeniu wskazanym przez 
producenta urządzenia. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowie-
dzialności.       

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... zielona ciecz   
Zapach .............................…... mydlany  
Konsystencja ..................…..... lekko lepki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie ... 11   

ZAWIERA:

Poniżej 5 %:  ....................................…...    anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
5-15%:  ………………………………………..    mydło,   
Dodatkowo:  ....................................…....   kompozycja zapachowa: Limonene
TERMIN WAŻNOŚCI  ........………………….   dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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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

Ś rodek do czyszczenia i pielęgnacji na bazie mydła

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

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃ STWA :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. 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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