INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
TOP OFF
środek myjący, rozpuszczający tłuszcze

OPAKOWANIA:
Art. Nr

600.692

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

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Neutralny płyn rozpuszczający tłuszcze, idealny do zastosowania w kuchniach
przemysłowych, piekarniach, zakładach mięsnych, ubojniach itp. Z łatwością usuwa
tłuszcze i białko. Przystosowany do użycia w środowisku produkcji i przetwórstwa
spożywczego. Nie zawiera żadnych toksycznych substancji i ulega w 100% biodegradacji.
ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni i przedmiotów wymagających
odtłuszczenia w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz obiektach mających styczność z
żywnością, takich jak kuchnie, stołówki, zakłady mięsne, mleczarnie itp.
Szczególnie zalecany do mocno zatłuszczonych podłóg i powierzchni roboczych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mycie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór 20–50 ml
na 8 litrów wody. Przy silniejszym zabrudzeniu podwyższyć dawkę środka.
Mycie maszynowe: według zaleceń producenta maszyny lub zastosować roztwór
maksymalnie 6% (= 60 ml na litr wody). Znacznie lepsze efekty czyszczenia można
osiągnąć poprzez użycie odpowiednich padów.
Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność
ponosi użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ....................................................... żółtawy
płyn Zapach .......................................................
cytrusowy Konsystencja .........................................
rzadki Gęstość .......................................................
1030 g/l Wartość pH w koncentracie ....... 8
SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% ............................................. niejonowe środki powierzchniowo-czynne
5-15% .......................................................... anionowe środki powierzchniowo-czynne
Zawiera: .................................................... środki konserwujące,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, zapach LIMONENE
Zawarte w tym produkcie środki powierzchniowo-czynne spełniają warunki
przepisów o biodegradacji, wg dyrektywy UE nr 648/2004 o detergentach.
TERMIN WAŻNOŚCI

....................

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA

.............

minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
patrz następna strona

Producent:
KLEEN Purgatis
GmbH Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:

Producent:
BONUS-CZYSTOŚĆ
KLEEN Purgatis GmbH
www.bonus-czystosc.pl
Dieselstraße 10
D-32120
Hiddenhausen
tel.
509-824-134
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
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OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA .............. Preparat drażniący
SYMBOL ZAGROŻENIA:

DRAŻNIĄCY
Rodzaj zagrożenia:

R 41

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S2
Chronić przed dziećmi
S 25
S 26

Unikać zanieczyszczenia oczu
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

S 39

Nosić okulary lub ochronę twarzy

S 46

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę

TRANSPORT
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.

