
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 183.026 opakowanie 12 x 1 kg karton (32 kostki)
• czyści za pomocą systemu środków powierzchniowo-czynnych
   ulegających biodegradacji.
• zapobiega powstawaniu i osadzaniu się kamienia moczowego i
   wapiennego.
• zapewnia długotrwały świeży zapach.  

ZASTOSOWANIE:
Do intensywnej i trwalej higieny pisuarów, w szczególności o dużym natężeniu użytkowania np. 
toalety w halach wystawowych, na autostradach, stadionach sportowych, centrach handlowych itp.         
SPOSÓB U YCIA:Ż
Odciąć folię na krawędzi i bez wyjmowania kostek rękoma wrzucić 2 – 4 kostki bezpośrednio do 
pisuaru na zintegrowane lub wymienne  sitko. Podczas spłukiwania produkt ulega powolnemu 
rozpuszczaniu skutecznie zapobiegając osadzaniu osadów moczowych i wapiennych. Za szkody 
wynikłe z niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ś ż ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... kostka i o barwie zielonej
Zapach .............................…... charakterystyczny leśny zapach  
Wartość pH (1% roztwór) ...…. ok. 10
   ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...     niejonowe środki powierzchniowo czynne,
15 – 30%:  ……………………….…..…….     anionowe środki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo:  ……………………………….     środki konserwujące
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

POCO DEODORISER
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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: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków 
                       niebezpiecznych. 
 

FRESH

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZE STWA :Ń

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
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.
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. P305 + P313 – w przypadku dostania się do 
oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.    

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 UWAGA


	Slajd 1

