
INFORMACJA
TECHNICZNA

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 (091) 8101250

PFLEGE
MEGA KLEEN
impregnat do płytek, kamienia naturalnego i betonu

OPAKOWANIA:

Art. Nr 162.935 5L kanister (90 x 5L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Produkt specjalny, przeznaczony do impregnacji nie glazurowanych płytek oraz 
szlifowanego i polerowanego kamienia naturalnego. Nie narusza naturalnego wyglądu 
kamienia, nadaje delikatny jedwabisty połysk, zapobiega ponownemu zabrudzeniu. 
Powstały film ochronny jest odporny na zniszczenie i środki chemiczne. Ułatwia bieżące 
utrzymywanie czystości i przepuszcza parę wodną.

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do stosowania na nie glazurowanych płytkach podłogowych, 
betonie szlifowanym i polerowanym kamieniu naturalnym. Tworzy odporną i trwałą 
powłokę, która redukuje w znacznym stopniu możliwość ponownego zabrudzenia,
a tym samym ułatwia bieżącą pielęgnację.
Nie nadaje się do stosowania na terenach zewnętrznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed przystąpieniem do nakładania impregnatu, należy dokonać gruntownego czyszczenia 
posadzki. Należy całkowicie usunąć kurz, brud oraz pozostałości środków powierzchniowo- 
czynnych. Zanim nałożymy impregnat koniecznie należy sprawdzić, czy podłoże jest 
całkowicie suche.
Zalecany sposób powlekania:
Spryskać podłogę, następnie rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni mopem. 
Po wyschnięciu powłoki, podłoga nadaje się do uczęszczania.
Można również stosować środki do pielęgnacji.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd ................................ bezbarwny płyn 
Zapach ................................ charakterystyczny 
Konsystencja ....................... rzadki
Gęstość ................................ 780 g/l
Wartość pH w koncentracie .... brak danych

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Powyżej 50% ....................... węglowodory alifatyczne

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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MEGA KLEEN
impregnat do płytek, kamienia naturalnego i betonu

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat szkodliwy dla zdrowia, zawiera węglowodory 

alifatyczne

SYMBOL ZAGROŻENIA:

SZKODLIWY DLA ZDROWIA 

Rodzaj zagrożenia:

R 10 Produkt łatwopalny

R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia

R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi X 

S 23 Nie wdychać oparów

S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry

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

S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

TRANSPORT

Numer UN ........................... 1268

Nazwa produktu ................... destylaty z ropy naftowej, I.N.O. (benzyna ciężka 
obrabiana wodorem)

Główne zagrożenie ................ 3

Grupa opakowań ................... III 

ADR/RID


