
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 EKF
środek odkamieniający do zmywarek i pralnic przemysłowych

OPAKOWANIA:
Art. Nr  600.072 12 kg kanister (60 x 12 kg / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Środek usuwający kamień i osady. Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych
na ciepłe posiłki, zmywarkach i pralkach. Zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu części 
mechanicznych urządzeń, a także utracie ciepła, spowodowanej osadzonym na grzałkach 
kamieniem.

ZASTOSOWANIE:
Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych na ciepłe posiłki, zmywarkach i 
pralkach.

SPOSÓB UŻYCIA:
Dozowanie: 20–30 ml PRESTAN EKF na 1 litr wody.
Dozownik odłączyć. Wlać do zbiornika urządzenia PRESTAN EKF. Włączyć urządzenie 
na ok. 20 minut, ustawiając temperaturę na 60OC. Następnie opróżnić i spłukać obficie 
czysta wodą.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  lekko żółtawy płyn
Zapach .......................................................  
ostry Konsystencja .........................................  
rzadki 
Gęstość .......................................................  
1330 g/l Wartość pH w koncentracie ....... 
0

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
brak

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 EKF
środek odkamieniający do zmywarek  i pralnic przemysłowych

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA  .............. Preparat żrący, zawiera powyżej 20% kwasu azotowego

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 23  Nie wdychać rozpylonej cieczy
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 .................................... 2031
Nazwa produktu  ......................... roztwór kwasu azotowego

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


