
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 183.112    11 kg-kanister
Art. Nr. 162.822/1  6 x 1 L butelka
• silny środek czyszczący na bazie kwasu, usuwający pozostałości 
   cementu.
• zawiera efektywną kombinacja różnych kwasów mineralnych.
• usuwa dokładnie zaschnięte i zwietrzałe osady.
• szczególnie zalecany do usuwania osadu z moczu.
• idealny do stosowania na budowach.
• chroni czyszczony materiał.
 
  

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do stosowania na wszystkich kwasoodpornych powierzchniach i mater-
iałach. Szybko usuwa trwałe zabrudzenia i osady. Przeznaczony do usuwania osadów z wapnia i 
moczu. Sprawdza się zarówno jako środek do gruntownego czyszczenia jak i do czyszczenia 
codziennego np. w łazienkach i innych obszarach charakteryzujących się dużą wilgotnością. 
Skuteczny również przy użyciu twardej wody. Nie jest zalecany do czyszczenia wrażliwych na 
kwasy powierzchni takich jak: marmur, granit i nie odpowiadającej normie DIN ISO 2722 emalii, 
niklu, cynku i innych. 
         SPOSÓB U YCIA:Ż
Czyszczoną powierzchnię dobrze zwilżyć. Czyszczenie gruntowne: koncentrat lub produkt 
rozcieńczony w stosunku 1:10 nanieść na powierzchnię. Roztwór czyszczący, w zależności od 
stopnia zabrudzenia, powinien pozostać kilka minut na czyszczonej powierzchni. W przypadku 
bardzo silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć. Czyszczenie okresowe: zastosować 
produkt rozcieńczony w stosunku od 1:50 do 1:100. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie 
spłukać pozostałości produktu czystą wodą aby uniknąć uszkodzenia powierzchni przez pozosta-
łości kwasu. Przed pierwszym zastosowaniem produktu nale y przeprowadzi  prób  materiału.ż ć ę
Nale y przestrzega  wskazówek producenta dotycz cych czyszczenia i piel gnacji urz dze  ż ć ą ę ą ń
sanitarnych. Za szkody poniesione w wyniku niewła ciwego stosowania produktu nie ponosimy ś
odpowiedzialno ci.       ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowna, czerwona ciecz    
Zapach .............................…... słodki, aromatyczny   
Konsystencja ..................…..... niska lepkość 
Gęstość .............................….. 1150 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 1  
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...     anionowe związki powierzchniowo czynne, 
15 – 25 %:  .......................…........….…...     kwas ortofosforowy V,   
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

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR: Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas fosforowy, Nr roz-
                       poznawczy materiału: UN 1805, Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny: C1, Etykieta: 8,
                       Grupa pakowania: III, Nr rozpoznawczy zagrożenia: 80. 
 

FRESH

rodek do czyszczenia sanitariatów Ś

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZE STWA :Ń

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą 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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