
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 803.352    10L kanister (60 x 10L / Pal.)    
Art. Nr 803.356    6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.) 

• przyspiesza emulgowanie zabrudzeń i tłustych zanieczyszczeń.
• wysoka zdolność rozpuszczania kamienia.
• odznacza się długotrwałym kwaskowym zapachem.
• niezwykła zdolność rozpuszczania kamienia.
• szczególne działanie czyszczące o właściwościach higienicznych. 
• regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się osadów 
   mineralnych. 
• posiada dobrą kompatybilność materiałową.
• do stosowania z dyszą spieniającą.
  

ZASTOSOWANIE:
Kwaśny środek na bazie skutecznego kwasu amidisulfonowego do bieżącego mycia powierzchni 
kwasoodpornych w sanitariatach i innych mokrych obszarach np.: powierzchni ścian, posadzek, 
armatury, również chromowanej, urządzeń sanitarnych, stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa osady 
mineralne, mydła wapniowe, kamień moczowy, tłuste zabrudzenia. Nie stosować na powierz-
chniach wrażliwych na kwasy.        

SPOSÓB U YCIA:Ż
W zależności od stopnia zabrudzenia w jedno lub dwu stopniowym procesie mycia, dozować przy 
normalnym użyciu 20-80 ml na 8 litrów wody (0,25-1%), przy większym zabrudzeniu można zasto-
sować większe stężenie  do 400 ml na 8 litrów wody (do 5%). Tak przygotowany roztwór nanieść 
na mytą powierzchnię, odczekać dłuższy czas i na zakończenie spłukać wodą. Do czyszczenia 
WC można stosować środek nierozcieńczony. Przed zastosowaniem produktu nale y sprawdzi  ż ć
zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Nale y stosowa  si  do zalece  producentów ść ą ż ć ę ń
urz dze  sanitarnych. Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy odpowie-ą ń ś ż
dzialno ci.       ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... klarowny, czerwony płyn    
Zapach .............................…... świeży, lekko ostry   
Konsystencja ..................…..... rzadki 
Gęstość .............................….. 1070 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 1   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    niejonowe związki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo: ....................................…….     kompozycja zapachowa: Coumarin, 
                                                                     alphaIsomethyl Ionone.    
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

FRESH

rodek do czyszczenia sanitariatów, usuwaj cy kamie  Ś ą ń
 
 

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

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZE STWA :Ń

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
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. P280 – Stosować 
rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z 
mydłem. 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. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 UWAGA
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