
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 CF
środek myjący  do zmywarek przemysłowych

       OPAKOWANIA: 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Wysoko alkaliczny, bardzo skuteczny płyn do mycia w zmywarkach. Usuwa silne 
zabrudzenia oraz zaschnięte resztki jedzenia, skrobię i barwniki. Nadaje się do mycia 
porcelany glazurowanej, wyrobów ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Optymalne 
efekty osiąga w wodzie o stopniu twardości do 20Od. Zapewnia higieniczną czystość.
Nie zawiera fosforanów, nie nadaje się do aluminium i jego stopów. 
Idealny w kombinacji z płynami nabłyszczającymi linii PRESTAN.

ZASTOSOWANIE i SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek z systemem dozującym. 
Do ochronnego  mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków i patelni.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  przezroczysty, żółtawy płyn
Zapach .......................................................  
neutralny 
Konsystencja .........................................  rzadki 
Gęstość .......................................................  1280 
g/l Wartość pH w koncentracie ....... 14

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .............................................  polikarboksylaty
15-30% ......................................................  NTA

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/


INFORMACJA
TECHNICZNA
PRESTAN CF
środek myjący  do zmywarek  przemysłowych

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA  .............. Preparat żrący, zawiera powyżej 5% wodorotlenku sodu

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 ....................................  1824
Nazwa produktu  ......................... roztwór wodorotlenku sodu

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


