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TECHNICZNA

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

PFLEGE
KLAR CITRO
antypoślizgowy środek myjąco-pielęgnujący

      OPAKOWANIA: 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Środek o silnych właściwościach myjących, zawierający komponenty pielęgnacyjne. 
Przeznaczony jest do utrzymywania czystości wszystkich wodoodpornych powierzchni 
podłogowych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Możliwość mycia ręcznego oraz 
w automatach czyszcząco-zbierających (nie pieni się).
Posiada przyjemny cytrynowy zapach i jest przyjazny dla skóry rąk.
Czyszczonej powierzchni nadaje połysk i nie powoduje nadbudowy kolejnych warstw.
Dla uzyskania większego połysku posadzkę można wypolerować maszyną jednotarczową
lub polerka wysokoobrotową.

ZASTOSOWANIE:

Produkt ma właściwości czyszczące oraz pielęgnujące. Nadaje się do bieżącego 
utrzymywania czystości wykładzin takich jak PCV, linoleum, guma, kamień sztuczny i 
naturalny, marmur, kafelki, terakota, zabezpieczone drewno.
Doskonały przede wszystkim do zastosowania do wykładzin stosowanych 
w halach sportowych (DIN 18.032)
Optymalny efekt pielęgnacji powierzchni uzyskuje się poprzez regularne, a przy tym 
oszczędne stosowanie środka.

SPOSÓB UŻYCIA:

W przypadku mycia ręcznego zalecane jest dozowanie 20 ml koncentratu na 8 litrów wody. 
W przypadku mycia automatem czyszcząco-zbierającym wystarczy 30-40 ml na 10 litrów 
wody.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd ................................ klarowny, żółty płyn 
Zapach ................................ cytrynowy 
Konsystencja ....................... rzadki 
Gęstość ................................ 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 6

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

5-15% ................................ anionowe środki powierzchniowo-czynne

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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KLAR CITRO
antypoślizgowy środek myjąco-pielęgnujący

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat drażniący

SYMBOL ZAGROŻENIA:

DRAŻNIĄCY 

Rodzaj zagrożenia:

R 36 Działa drażniąco na oczy

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

S 2 Chronić przed dziećmi

S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu

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

S 46 W razie połknięcia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to możliwe 
pokazać opakowanie lub etykietę

TRANSPORT

Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.


