INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO

PURINA

alkaliczny środek rozpuszczający tłuszcze

OPAKOWANIA:
Art. Nr

203.702

10L kanister (60 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Skuteczny preparat do stosowania w kuchniach, nadaje się do myjek
wysokociśnieniowych. Czyści skutecznie wszystkie powierzchnie zabrudzone
zanieczyszczeniami pochodzenia tłuszczowego i białkowego. Nie tworzy piany,
dlatego nadaje się do stosowania maszynowego.
Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie zasad.
ZASTOSOWANIE:
Do usuwania tłuszczu z wszystkich powierzchni i urządzeń zmywalnych, odpornych na
działanie zasad. Szczególnie zalecany w przemyśle przetwórstwa spożywczego,
w stołówkach, kuchniach, rzeźniach, mleczarniach itp. Przede wszystkim do usuwania
bardzo silnych zabrudzeń tłuszczowych z podłóg, powierzchni roboczych (blatów), okapów,
etc. Nadaje się również do zastosowania w myjkach wysokociśnieniowych.
SPOSÓB UŻYCIA:
20–50 ml środka rozpuścić w 8 litrach (jedno wiadro) wody, w zależności od wymagań
i stopnia zabrudzenia mytego sprzętu i powierzchni, a także zgodnie z zaleceniami
producenta tego sprzętu. Następnie nanieść na powierzchnię, szorować lub czyścić
maszynowo, poczym spłukać czystą wodą. Wszystkie powierzchnie mające styczność
z żywnością spłukać dokładnie wodą o właściwościach wody pitnej.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gęstość ................................
Wartość pH w koncentracie ....

żółto-zielony płyn
świeży
rzadki
1050 g/l
13-14

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .......................... niejonowe środki powierzchniowo-czynne
TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... patrz następna strona

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor
Producent: w Polsce:
KLEEN Purgatis GmbH
BONUS-CZYSTOŚĆ
Dieselstraße 10
www.bonus-czystosc.pl
D-32120 Hiddenhausen
tel. 509-824-134
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. W adys awa IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250

INFORMACJA
TECHNICZNA
PURINA

alkaliczny środek rozpuszczający tłuszcze
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... Preparat żrący, zawiera wodorotlenek potasu

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 24/25

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

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

