
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 800.043    10L kanister (60 x 10L / Pal.)  
Art. Nr 800.436    6 x 1 L butelka  (80 x 6 x 1L/Pal.)  
• lepki, silny środek czyszczący na bazie kwasu solnego ze 
   spontanicznym efektem czyszczenia.
• dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione zanieczysz-
   czenia pochodzenia naturalnego w zakładach przemysłowych, 
   na basenach otwartych, halach pływackich i w innych tego typu 
   obiektach.
• idealny do czyszczenia powierzchni pionowych i ukośnych, 
   szybko rozpuszcza uporczywe osady oraz pozostałości wapna, 
   cementu, betonu, rdzy, moczu, kamienia moczowego itp.
• nie zalecany do czyszczenia powierzchni nieodpornych na 
   działanie kwasów, takich jak metale, emalie, chrom, nikiel, cynk, 
   kamień, marmur, granit i beton itp.   ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do gruntownego czyszczenia powierzchni i materiałów odpornych na działanie
kwasów, szybkiego usuwania starych zabrudzeń pochodzenia naturalnego, usuwania uporczywych
zabrudzeń w zakładach przemysłowych, na basenach otwartych, halach pływackich i w innych tego
typu obiektach. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów takich jak: 
marmur, granit, kamień sztuczny, powierzchni chromowanych, niklowanych oraz pokrytych emalią 
lub ocynkowanych, pokryw WC itp.        

SPOSÓB U YCIA:Ż
Przed czyszczeniem powierzchnie i fugi namoczyć wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia, 
nanieść środek nierozcieńczony lub rozcieńczony w stosunku 1:10. Czyszczenie  bieżące 1:50 do 
1:100, pozostawić przez kilka minut, aby zadziałał. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, zabieg 
można powtórzyć. Następnie spłukać wodą starannie i obficie, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni, 
spowodowanych działaniem resztek kwasu. Przed zastosowaniem produktu nale y sprawdzi  ż ć
zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania ść ą ś ż
nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... czerwony, klarowny płyn    
Zapach .............................…... specyficzny dla produktu  
Konsystencja ..................…..... lekko skondensowany
Gęstość .............................….. 1050 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 0   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    niejonowe związki powierzchniowo czynne, 
15 – 25 %:  ...............................……..…..    kwas solny  
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 solny, Nr rozpozna-
                       wczy materiału: UN 1789, Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny: C1, Kategoria transpor-
                       towa: 8, 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
H290 – Może powodować korozję metali.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
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. P304 + P340 – W przypadku dostania się do 
dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. 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. P309 + P311 – W przypa-
dku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem 
zatruć lub z lekarzem 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 ŻRĄCY
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