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TECHNICZNA

Art. Nr 162.923   6 x1L butelka   
•  do impregnacji jasnych nieglazurowanych płytek ceramicznych, 
    lastryka. 
•  nie narusza naturalnego wyglądu posadzki. 
•  przenika głęboko w pory kamienia.
•  szybko wysycha.
•  redukuje w znacznym stopniu możliwość ponownego zabrudzenia 
    ułatwiając codzienne utrzymanie czystości.
•  powstały film ochronny jest odporny na zniszczenia i środki 
    chemiczne. 
•  nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary wodnej.
•  nie nadaje się do stosowania na terenach zewnętrznych
 
 
 

SPOSÓB U YCIA:Ż
Przed przystąpieniem do nałożenia impregnatu, należy dokonać gruntownego czyszczenia posa-
dzki. Całkowicie usunąć kurz, brud oraz pozostałości środków powierzchniowo czynnych. Zanim 
nałożymy impregnat koniecznie należy sprawdzić, czy podłoże jest całkowicie suche. Nie rozcień-
czony produkt nanieść spryskiwaczem na powierzchnię i natychmiast rozprowadzić cienką war-
stwę przy pomocy mopa płaskiego, pamiętając o niepozostawianiu w fugach lub nierównościach 
posadzki nadmiaru produktu, ponieważ może być to widoczne po wyschnięciu posadzki. Po wys-
chnięciu powłoki, podłoga nadaje się do eksploatacji. Zalecane produkty do codziennego mycia: 
BLUE STAR, KLAR CITRO. Produkt chronić przed mrozem! Przed zastosowaniem produktu nale y ż
sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ciwego ć ść ą ś
u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ż ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn  
Zapach .............................…... charakterystyczny 
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1050 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 11   
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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

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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