
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

GASTRO
PRESTAN BTR
środek do usuwania osadów ze sztućców

OPAKOWANIA:
Art. Nr  600.082 12 kg kanister (60 x 12 kg / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Środek do czyszczenia sztućców, metodą zanurzeniową. Przeznaczony głównie
do namaczania wstępnego sztućców zabrudzonych białkiem i zaschniętymi resztkami 
jedzenia. Usuwa uporczywe i zaschnięte resztki jedzenia. Zawiera substancje chroniące 
metal, dzięki czemu, nie następuje uszkodzenie powierzchni ani korozja metali 
szlachetnych ani srebra. Nie nadaje się do aluminium.

ZASTOSOWANIE i SPOSÓB UŻYCIA:
Umieścić sztućce w koszyku uchwytami do dołu, zanurzyć w roztworze PRESTAN BTR
i pozostawić na ok. 5 min. Następnie wstawić do zmywarki nastawiając program na mycie. 
W zależności od twardości wody dodać 10–20 ml/ na 1 litr wody.
Temperatura wody 40-50OC.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  przezroczysty, bezbarwny płyn
Zapach .......................................................  
neutralny 
Konsystencja .........................................  rzadki 
Gęstość .......................................................  1375 
g/l Wartość pH w koncentracie ....... 14

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
15-30% ......................................................  fosforany

TERMIN WAŻNOŚCI  .................... minimum 1 rok w oryginalnym 
opakowaniu, chronić przed mrozem i 
upałem

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.kleen.pl/
http://www.kleen.pl/
http://www.bonus-czysto
http://www.bonus-czysto
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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TECHNICZNA
PRESTAN BTR
środek do usuwania osadów ze sztućców

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA  .............. Preparat żrący, zawiera powyżej 5% wodorotlenek potasu

SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY

Rodzaj zagrożenia:
R 35  Powoduje poważne oparzenia
Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S 26  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć

porady lekarza
S 28  Zanieczyszczoną skórę natychmiast 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/RID


