
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 HH
proszek do zmywarek przemysłowych

OPAKOWANIA:
Art. Nr  600.142  10 kg wiaderko (52 x 10 kg / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Środek do użycia we wszystkich typach jednozbiornikowych zmywarek przemysłowych 
oraz w zmywarkach domowych, czas programu, min. 5 minut. Nadaje się również
do czyszczenia metodą zanurzeniową naczyń do kawy i herbaty. Usuwa silne zabrudzenia
nie powodując uszkodzenia zdobień, szkła ani sztućców. Sprawdza się w twardej wodzie
i jest prosty w użyciu. Zapobiega wytrącaniu się skrobi i zapewnia nieskazitelną czystość. 
Nie nadaje się do mycia aluminium i jego stopów.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony  do wszystkich  zmywarek jednozbiornikowych oraz zmywarek domowych, 
które posiadają program mycia trwający  przynajmniej 5 min. Zalecany  do mycia naczyń, 
szklanek, sztućców, garnków i patelni oraz serwisów do kawy i herbaty.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zgodnie z instrukcją dozowania oraz zaleceniami producenta zmywarki umieścić proszek 
w dozowniku lub zbiorniku myjącym.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................  biały 
proszek Zapach .......................................................  
chloru Gęstość mieszaniny .........................  ok. 
1000 g/l Wartość pH w 1% roztworze  ..... 12

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .............................................  niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 

wybielacze na bazie chloru
15-30% ......................................................  fosforany

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

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 HH
proszek do zmywarek  przemysłowych

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA  .............. Preparat żrący, zawiera powyżej 10% metakrzemianu

SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY

Rodzaj zagrożenia:
R 31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
R 34  Powoduje oparzenia
R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 

się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S 22  Nie wdychać pyłu
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 ....................................  3253

Nazwa produktu  ......................... metakrzemiany
Główne zagrożenie .................... 8

Grupa opakowań .........................  
III ADR/RID


