
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. No. 121.922 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

•  Usuwa nadbudowane zabrudzenia i zaschnięte osady. 
•  Intensywny i bardzo skuteczny, alkaliczny środek do czyszczenia o 

 właściwościach rozpuszczających.
•  Doskonale rozpuszcza wszelkie zabrudzenia ropopochodne, smary.
•  Nadaje si  do zastosowania w automatach myj cych. ę ą
•  Do stosowania w dwuetapowym procesie czyszczenia.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do czyszczenia wszelkich twardych powierzchni  
odpornych na wodę i alkalia stosowanych w zakładach przemysłowych 
i obiektach warsztatowych. W razie wątpliwości, zaleca się sprawdzenie 

odporności danej powierzchni na alkalia. Nie nadaje się do czyszczenia gumy, linoleum, lastryko, 
asfaltu, korka, marmuru, a także nie lakierowanego drewna i parkietu.   

SPOSÓB U YCIA:Ż
Czyszczenie gruntowne: 0,5-2 litra środka rozpuścić w 8 litrach wody. Zastosowanie jako uniwer-
salny środek czyszczący: 40-80 ml na 8 litrów wody. Czyszczenie maszynowe: stosować roztwór 
1%. 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:  ..............................................… klarowny, żółto-zielony płyn
Zapach:  ...........................…..................  świeży
Konsystencja:  .......................................  rzadki
Gęstość:  ...............................................  1090 g/L
Wartość pH w koncentracie:  .................  14

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ..........................................  anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne
5–15 %: ..................................................  fosforany
Dodatkowo:  .....................………...........  kompozycja zapachowa
Giscode:  ................................................  GG 70
Termin ważności:  ..................................  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

PROFI

PICCOMAT DC
rodek do maszynowego czyszczenia posadzek przemysłowychŚ
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Identyfikacja zagro e :ż ń

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). Zagro enia zdrowia: Brak. ż
Elementy oznakowania: P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, 
należy pokazać pojemnik lub etykietę, P102 – Chronić przed dziećmi. 

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

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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