
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 600.366   12x1L butelka
Art. Nr  600.368  12x0,25L butelka

•  środek do czyszczenia stali szlachetnej. 
•  czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni powierzchnie.
•  łatwo usuwa osady wapienne, osady z wody, brud, rdzę, jak 
    również olejowe i tłuste zabrudzenia.
•  przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni
    ze stali szlachetnej, stali nierdzewnej, chromu, miedzi jak
    również niklu i mosiądzu..

ZASTOSOWANIE:
Kuchnie zbiorowego żywienia, windy, hotele i restauracje, zakłady produkcji i przetwórstwa 
żywności.    
SPOSÓB U YCIA:Ż
Przed użyciem wstrząsnąć butelkę z produktem. Większe zabrudzenia usunąć przed rozpoczęciem
czyszczenia. Produkt nanieść na czystą ściereczkę. Za pomocą ściereczki rozprowadzić płyn na
czyszczonej powierzchni i dokładnie przetrzeć, usuwając zanieczyszczenia. Następnie oczyszczo-
ną powierzchnię spłukać wodą i przetrzeć do sucha. Do czyszczenia zaleca się używanie ściere-
czki z mikrofazy. Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie pono-
simy odpowiedzialności.      

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... biała ciecz
Zapach .............................…... charakterystyczny
Konsystencja ..................…..... lekko lepki
Gęstość .............................….. 1100 g/L
Wartość pH w koncentracie .... 3   

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................    anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne

TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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rodek do czyszczenia i piel gnacji stali szlachetnejŚ ę

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     
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