
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
GLASS WASHING DETERGENT
środek myjący  do zmywarek przemysłowych

OPAKOWANIA:
Art. Nr  203.682  12 kg kanister (60 x 12 kg / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Odznacza się efektywną siłą czyszczenia i daje się łatwo spłukać z mytych przedmiotów. 
Posiada właściwości ochronne dzięki odpowiedniemu połączeniu składników, nie pieni się. 
Produkt opracowany specjalnie do mycia szkła i porcelany w zmywarkach do mycia szkła. 
Przyjazny dla środowiska.

ZASTOSOWANIE:
Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek. Do ochronnego  mycia szkła
i porcelany w zmywarkach do szkła. Nie nadaje się do mycia przedmiotów z aluminium.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od typu maszyny:

a) mycie zimnowodne: 3-5 ml płynu na 1 l roztworu myjącego
b) mycie gorącowodne: 2-4 ml płynu na 1 l roztworu myjącego.

Dozowanie w zależności od stopnia twardości wody: w zależności od stopnia zabrudzenia, 
doświadczenia oraz zaleceń producenta zmywarki dodać ręcznie lub za pomocą systemu 
dozującego od 2,0 do 5,0 ml płynu na 1 l roztworu myjącego.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  przezroczysty, bezbarwny 
płyn Zapach .......................................................  charakterystyczny  dla 
produktu Konsystencja .........................................  rzadki 
Gęstość .......................................................  1130 g/l
Wartość pH w koncentracie ....... 14

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .............................................  fosfonaty, polikarboksylaty

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

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/


INFORMACJA
TECHNICZNA
GLASS WASHING DETERGENT
środek myjący  do zmywarek  przemysłowych

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 27  Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
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


