
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.041 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 800.041/1 butelka 6 x 1L 
• Skuteczny do gruntownego czyszczenia i usuwania nawarstwionych 
   powłok polimerowych oraz woskowych.
• Niskopieni cyą .
• Mo liwoż ść zastosowania w automatach czyszcząco-zbierających. 
• Rozpuszcza brud każdego rodzaju. 
• Usuwa osady z oleju i tłuszczu. 
• Posiada właściwości wiążące.  

ZASTOSOWANIE: 
Przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich powierzchni 

SPOSÓB U YCIA: Ż
W zależności od grubości nagromadzonych warstw i stopnia zabrudzenia stosować 0,5-2 litrów
produktu na 8 litrów wody. Roztwór rozprowadzić ręcznie, automatem szorująco-zbierającym lub 
maszyną jednotarczową. Pozostawić na 10-20 min, następnie szorować przy pomocy urządzania 
zastosowanego do rozprowadzenia. Zebrać wytrącony brud, kilkakrotnie spłukać obficie wodą. 
Na zakończenie wytrzeć do sucha lub odessać odkurzaczem. 

DANE TECHNICZNE:
Wygląd:  .................................................  bezbarwny płyn
Zapach:  .................................................  eukaliptusowy
Konsystencja:  ........................................  rzadki
Gęstość:  ................................................  1060 g/L
Wartość pH w 1% roztworze:  …….........  14

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ..........................................  niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosfaty,

Dodatkowo :  .......................…………….  kompozycja zapachowa
Giscode:  ................................................  GG 90
Termin ważności:  .......................…....…  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZE STWA :Ń

TRANSPORT: Numer UN: 1814, Nazwa produktu: roztwór wodorotlenku potasu, 
główne zagrożenie: 8, grupa opakowań: II, ADR 

PROFI

TERRADUR

Preparat r cy, zawiera wodorotlenek potasu ż ą
Rodzaj zagro enia: ż H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:ś ą
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice 
ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
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. P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 
lekarzem. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 ŻRĄCY
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rodek do usuwania powłok polimerowych i gruntownego czyszczeniaŚ

odpornych na alkalia i wodę, takich jak PCV, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, płytka podłogowa,
wykładziny stosowane w zakładach przemysłowych. Nie nadaje się do czyszczenia gumy, linoleum,
asfaltu, korka, marmuru, a także nielakierowanego drewna i parkietu.

                                                                  wodorotlenek potasu

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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