INFORMACJA
TECHNICZNA
PROFI
FOSGALIT

środek do rozpuszczania powłok polimerowych

OPAKOWANIA:
Art. Nr

121.842

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

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
FOSGALIT dodany do alkalicznych środków do gruntownego i przemysłowego czyszczenia
znacząco podnosi znacznie ich skuteczność. Jest prosty i bezpieczny w użyciu, posiada
dobre właściwości nawilżające i emulgujące. Nie pieni się, dlatego znajduje zastosowanie
w automatach czyszczących.
ZASTOSOWANIE:
Do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na rozpuszczalniki i wodę,
takich jak wykładziny przemysłowe, jastrych, beton, kamień naturalny i sztuczny,
gres, PVC, linoleum, kauczuk, terazzo.
Uwaga! Nie stosować na nieodporne powierzchnie, takie jak: asfalt, powierzchnie
lakierowane.
Przed zastosowaniem sprawdzić odporność powierzchni w mało widocznym miejscu.
Za użycie preparatu niezgodnie z instrukcją i wynikające stąd uszkodzenia odpowiada
użytkownik.
SPOSÓB UŻYCIA:

Jako środek do czyszczenia gruntownego:
Przygotować roztwór roboczy 0,8–2,5 litra środka na 8 litrów zimnej wody. Nanieść
ręcznie lub maszynowo na podłogę, czyścić odpowiednim padem, zebrać zabrudzony
roztwór odkurzaczem i spłukać czystą wodą.
Jako środek wzmacniający wszystkie alkaliczne preparaty:
Do gotowego roztworu czyszczącego dodać 10% FOSGALIT-u. Wartość pH roztworu
pozostanie bez zmian.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................
Zapach .......................................................
Konsystencja .........................................
Gęstość .......................................................
Wartość pH .............................................

przezroczysty, bezbarwny płyn
specyficzny dla produktu
rzadki
960 g/l
11

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
15-30%

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

TERMIN WAŻNOŚCI

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

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA

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

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

niejonowe środki powierzchniowo-czynne
minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
patrz następna strona

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250
fax +48 (091) 8101253
www.kleen.pl

INFORMACJA
TECHNICZNA
FOSGALIT
środek do rozpuszczania powłok polimerowych
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA .............. Preparat szkodliwy dla zdrowia,
zawiera powyżej 25% 2-butoksyetanolu
SYMBOL ZAGROŻENIA:

SZKODLIWY DLA ZDROWIA
Rodzaj zagrożenia:
R 20/21/22

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą
i po połknięciu

R 38

Działa drażniąco na skórę

R 41

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S 1/2

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 23

Nie wdychać pary

S 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

S 28

Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody

S 39

Nosić okulary lub ochronę twarzy

S 45

W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady
lekarza – jeśli to możliwe pokazać etykietę

S 62

W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

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

