
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
PARA DECALCIFIER
środek do usuwania osadów wapiennych, odkamieniacz

OPAKOWANIA:
Art. Nr  203.693  1L butelka (6 szt. w kartonie)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania. Usuwa kamień, plamy z wody, i inne 
osady. Do zastosowania na wszystkich powierzchniach odpornych na kwasy, jak automaty 
do kawy, bojlery, czajniki itp. Przestrzegać zaleceń producentów mytych urządzeń. 
Rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę. Nie pieni się, nie posiada 
zapachu. Nie zawiera kwasu solnego, ani wypełniaczy.
Nie nadaje się do powierzchni emaliowanych.

ZASTOSOWANIE:
Zalecany do usuwania kamienia ze wszystkich przedmiotów i powierzchni odpornych na 
kwasy. Przede wszystkim  przedmiotów wielkogabarytowych, automatów do kawy, bojlerów, 
czajników, basenów, armatur, powierzchni ze stali szlachetnej, kafelków i innych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Odkamienianie urządzeń: dodać 100 ml preparatu na 1 litr wody. Zbiornik urządzenia 
napełnić roztworem  do 2/3 wysokości. Podgrzać. Przy bardzo grubej warstwie kamienia 
czynność powtórzyć.
Ważne! Po każdym użyciu preparatu urządzenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą. 
Odkamienianie powierzchni i przedmiotów: zwilżyć powierzchnię roztworem (zastosować 
stężenie jak wyżej) i odczekać ok. 5 minut. Następnie spłukać obficie czystą wodą.
Nie stosować do powierzchni emaliowanych.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  czerwony 
płyn Zapach .......................................................  
neutralny Konsystencja .........................................  
rzadki Gęstość .......................................................  
1310 g/l Wartość pH w koncentracie ....... 1

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .............................................  niejonowe środki powierzchniowo-
czynne
Zawiera .....................................................  kwas fosforowy

Zawarte w tym produkcie środki powierzchniowo-czynne spełniają warunki 
przepisów o biodegradacji, wg dyrektywy UE nr 648/2004 o detergentach.

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.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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PARA DECALCIFIER
środek do usuwania osadów wapiennych, odkamieniacz

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA  .............. Preparat żrący, zawiera powyżej 25% kwasu fosforowego

SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY

Rodzaj zagrożenia:
R 34  Powoduje 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 ....................................  1805
Nazwa produktu  ......................... kwas fosforowy płynny

Główne zagrożenie .................... 8
Grupa opakowań .........................  
III ADR/RID


