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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

FRESH
SANIVEX
środek do czyszczenia sanitariatów

       OPAKOWANIA: 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Silny środek stworzony na bazie wyważonej mieszanki kwasów organicznych. 
Dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione zabrudzenia.
Szybko rozpuszcza uporczywe zabrudzenia oraz pozostałości wapna, cementu, 
betonu, rdzy itp.
Uwaga! Działa agresywnie na niezabezpieczone metale, emalie, marmur i beton.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do gruntownego czyszczenia powierzchni i materiałów odpornych
na działanie kwasów, szybkiego usuwania starych zabrudzeń pochodzenia naturalnego, 
usuwania uporczywych zabrudzeń w zakładach przemysłowych, na basenach otwartych, 
halach pływackich i w innych tego typu obiektach.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed czyszczeniem właściwym, powierzchnie i fugi namoczyć wodą.
W zależności od stopnia zabrudzenia, nanieść środek nie rozcieńczony lub rozcieńczony 
w stosunku 1:1. Pozostawić przez kilka minut, aby zadziałał.
W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, zabieg można powtórzyć.
Następnie spłukać wodą starannie i obficie, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni, 
spowodowanych działaniem resztek kwasu.

DANE TECHNICZNE:

Forma ................................. czerwony, klarowny płyn 
Zapach ................................ specyficzny dla produktu 
Konsystencja ....................... lekko skondensowany 
Gęstość ................................ 1050 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 0

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Poniżej 5% .......................... niejonowe 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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SANIVEX
środek do czyszczenia sanitariatów

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat żrący, zawiera kwas solny

SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY

Rodzaj zagrożenia:

R 34 Powoduje oparzenia

R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe

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 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 ........................... 1789
Nazwa produktu ................... kwas wodorotlenku chloru
Główne zagrożenie ................ 8
Grupa opakowań ................... II 
ADR


