TECHNISCHE
INFORMATIE
VETOPLOSSER
PURINA POWER SPRAY
Art. nr./Item no. 02894/90.370.706 6 x 1 liter flacon
• Gebruiksklare alkalische vetoplosser
•R
 einigt krachtig vet, eiwit en olie vervuiling op alle
alkalibestendige oppervlakken
•B
 ijzonder geschikt voor reiniging van o.a. sterk vervuilde werkbladen,
afzuigkappen en RVS

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:
Geschikt voor het ontvetten van alle afwasbare en alkalibestendige oppervlakken en artikelen. In ruimtes waar levensmiddelen worden bereid, zoals grootkeukens, kantines,
slagerijen en zuivelfabrieken. Bijzonder geschikt voor reiniging van o.a. sterk vervuilde
werkbladen, afzuigkappen en RVS.
GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Puur gebruiken. Bij reinigen van RVS met Purina Power Spray nabehandelen met
Prestan Edelstahl (02907).
TECHNISCHE DATA:
Fysische vorm: ....................................
Reuk: . ....................................................
Viscositeit: . ..........................................
Concentratie: .......................................
pH-waarde in het concentraat: .......

heldere geelgroene vloeistof
fris
Dun vloeibaar
1020 g/l
13

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Tel +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de

INHOUDSTOFFEN
Onder 5 %: . ......................................... nniet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
Bevat: .................................................... parfums
Giscode: ................................................ GG 60
Houdbaarheid: . ................................... min. 1 jaar in origineel recipiënt
De zich in dit preparaat bevindende tensiden beantwoorden aan de bepalingen voor biologische
afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.

Een onderneming van de
BUDICH GRUPPE
KLEEN PURGATIS
International AG
Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Tel +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

KENTEKENING:

www.kleen-purgatis.ch

Gevarenaanduidingen:
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

TRANSPORT: Geen gevaarlijk product overeenkomstig de bovengenoemde transportverordeningen

Schutweg 20
8243 PC Lelystad
Telefoon: +31 (0) 320-28 12 31
28.11.2019

Waarschuwing

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

info@crohill.nl
www.crohill.nl

