
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 803.132    10L kanister (60 x 10L / Pal.)  
Art. Nr 803.136    6 x 1 L butelka  (80 x 6 x 1L/Pal.)  

• kwaśny zapachowy  środek do bieżącego czyszczenia
• czyści dokładnie nie pozostawiając smug.
• lekko kwaśne pH zapobiega przy regularnym stosowaniu,
   powstawaniu złogów wapiennych.
• o trwałym przyjemnym zapachu
• wolny od kwasu solnego i fosforowego
• szybko działający do obszaru sanitarnego na bazie wysoce 
   skutecznego kwasu cytrynowego    

ZASTOSOWANIE:
Nadaje się do codziennego czyszczenia wszelkich powierzchni twardych i zmywalnych odpornych 
na działanie kwasów w sanitariatach, łaźniach, basenach  takich jak:tworzywa sztuczne, porcelana, 
ceramika, powierzchnie chromowane, stal nierdzewna. Nie nadaje się do mycia powierzchni 
wrażliwych na działanie kwasów jak: marmuru, polerowany granit, wapień a także emalii nie odpo-
wiadającej normom wg klasyfikacji DIN ISO 2722, uszkodzonych powierzchni chromowanych, 
niklowanych i ocynkowanych.     
SPOSÓB U YCIA:Ż
Stosować w zależności od stopnia zabrudzenia. Do normalnego czyszczenia zaleca się użycie 
25–50 ml środka na 8 litrów zimnej wody (0,3-0,6%). Przy silniejszych zabrudzeniach, dawkę
środka można podwoić. Roztwór nanieść na czyszczoną powierzchnię nie agresywną gąbką, 
odczekać następnie przeszorować. Pozostałości produktu spłukać dokładnie  czystą wodą. 
Przy usuwaniu zabrudzeń miejscowych stosować środek nie rozcieńczony. Uwaga! Istniejące 
nadbudowane złogi wapienne, należy przed zastosowaniem PREMIUM nr 2 usunąć stosując 
np. PRESTICID. Przed u yciem sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. ż ć ść ą
Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ciś ż ś .     

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, różowy płyn 
Zapach .............................…... perfumowany
Konsystencja ...............….…... rzadki
Gęstość ............................…... 1031 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 2-3  
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................    amfoteryczne i niejonowe związki powierzchniowo 
                                                                     czynne,    
Dodatkowo: ………………………………..    kompozycja zapachowa: Linalool, Hexyl Cinnamal, 
                                                                     Geraniol, Citronellol.   
TERMIN WAŻNOŚCI ........………….…...    dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Zapachowy rodek czyszcz cyś ą

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

Identyfikacja zagro e :ż ń

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

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. 

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). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. EUH 210 – Karta charakterystyki dostępna na 
żądanie.     
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