INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI

LIN COMPACT

rodek czyszcz cy do usuwania nawarstwionych powok
polimerowych

OPAKOWANIA:
Art. Nr

121.402

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

CIWO CI PRODUKTU:
Wysoce efektywny, gruntowny rodek czyszcz cy, do usuwania równie wielowarstwowych
pozosta ci na onych pow ok, do stosowania na wszystkich wodoodpornych
powierzchniach, o przyjemnym nie dra ni cym zapachu.
ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni, wykonanych
z linoleum, korka, kauczuku, PCV, asfaltu, kamienia, marmuru, wapienia, klinkieru, p ytek,
parkietu. Nie nale y stosowa produktu do czyszczenia niezabezpieczonego parkietu,
pod óg drewnianych, tekstyliów i powierzchni lakierowanych.
SPOSÓB U YCIA:
Produkt nale y rozcie czy (1:1 - 1:10) zimn wod , nanie na czyszczon powierzchni i
pozostawi na 10 min. do zadzia ania. Do czyszczenia nale y u
odpowiedniego pada.
Czy ci do momentu usuni cia starych, zalegaj cych warstw. W przeciwnym razie
czyszczenie powtórzy . Zebra rozpuszczone zanieczyszczenia i pozosta
po starych,
zmytych warstwach dyspersji. Na koniec pozosta ci sp uka wod .
DANE TECHNICZNE:
Wygl d ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
sto ................................
Warto pH w koncentracie ....
SK AD WG ZALECE

bezbarwny p yn do lekko
eukaliptusowy
rzadki
1,09 g/l
10,5

tej

UE:

Poni ej 5% .......................... niejonowe rodki powierzchniowo czynne
5-15% ……………………….. fosforany
kompozycje zapachowe.
TERMIN WA NO CI ........... 2 lata od daty produkcji, w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZE STWA ....... Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów
dyrektywy Unii Europejskiej.
Zastosowane w produkcie
rodki powierzchniwo czynne, spe niaj
wymagania
biodegradowalno ci zgodnie z rozporz dzeniem WE 648/2004.
Produkt zgodnie z obowi zuj cymi przepisami nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
dla zdrowia cz owieka i dla rodowiska.
Produkt nie jest niebezpieczny w transporcie.

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. W adys awa IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250
fax +48 (091) 8101253
www.kleen.pl

