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Producent:
KLEEN Purgatis GmbH 
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. W adys awa IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250

PROFI
HURRICAN
środek do gruntownego czyszczenia

OPAKOWANIA:

Art. Nr 800.042 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Intensywny i bardzo skuteczny, alkaliczny środek do gruntownego czyszczenia o silnych 
właściwościach rozpuszczających. Usuwa nadbudowane, trudne do usunięcia zabrudzenia, 
zaschnięte osady oraz pozostałości uprzednio nałożonych warstw ochronnych. Doskonale 
rozpuszcza i emulguje wszelkie zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, nadaje się
do zastosowania w myjkach wysokociśnieniowych. Można go stosować w procesie
czyszczenia podczas i po zakończeniu robót budowlanych.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia i 
wodę, takich jak kamień naturalny i sztuczny, klinkier, płytka podłogowa, wykładziny 
stosowane w zakładach przemysłowych.
W razie wątpliwości, zaleca się sprawdzenie odporności danej powierzchni na alkalia.
Nie nadaje się do czyszczenia gumy, linoleum, asfaltu, korka, marmuru, a także nie 
lakierowanego drewna i parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie gruntowne: 0,5-2,5 litra środka rozpuścić w 8 litrach wody. 
Zastosowanie jako uniwersalny środek czyszczący: 40-80 ml na 8 litrów wody. 
Czyszczenie maszynowe: stosować roztwór 100-500 ml na 10 litrów wody.
Zastosowanie w myjkach wysokociśnieniowych lub myjniach samochodowych: stosować
roztwór 35 ml na 1 litr wody.
W zależności od rodzaju zastosowania rozprowadzić automatem szorująco-zbierającym 
lub maszyną jednotarczową, pozostawić na 5-10 min, następnie czyścić odpowiednio 
przy użyciu tych samych urządzeń. Zebrać wytrącony brud, spłukać wodą, płukanie 
powtórzyć kilkakrotnie, wytrzeć na sucho lub odessać wodę odkurzaczem.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd ................................ klarowny, żółto-zielony płyn
Zapach ................................ salmiakowy 
Konsystencja ....................... rzadki 
Gęstość ................................ 1050 g/l 
Wartość pH w koncentracie .... 13

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Poniżej 5% .......................... niejonowe środki powierzchniowo-czynne, NTA

TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... patrz następna strona

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH 
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce: 
BONUS-CZYSTOŚĆ
www.bonus-czystosc.pl
tel. 509-824-134

http://www.bonus-czysto
http://www.bonus-czysto
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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HURRICAN
środek do gruntownego czyszczenia

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat żrący, zawiera 2-5% wodorotlenku potasu

SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY

Rodzaj zagrożenia:

R 34 Powoduje oparzenia

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

S 28 Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody

S 36/37/39   Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy

S 45 W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to 
możliwe pokazać etykietę

TRANSPORT

Numer UN ........................... 1814

Nazwa produktu ................... roztwór wodorotlenku potasu

Główne zagrożenie ................ 8

Grupa opakowań ................... II ADR


