FACTO PM 20

Kwasowy preparat
czyszczący dla obiektów
przemysłowych

Silnie skoncentrowany preparat kwasowy, doskonały dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, mleczarni,
browarów, itd. Do zastosowania w miejscach wymagających użycia środka kwasowego. Doskonały w usuwaniu
kamienia i rdzy. Znakomity do doczyszczenia posadzek z zabrudzeń pobudowlanych oraz doczyszczania fug.
Preparat ulega łatwej biodegradacji z uwagi na kryteria OECD.
Usuwanie kamienia pochodzenia nieorganicznego i rdzy, osadów białka, jednocześnie jest doskonałym środkiem
myjącym. Doskonały środek dla przetwórstwa spożywczego, do czyszczenia sanitariatów, basenów kąpielowych itp.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

DOZOWANIE
Przetwórstwo
mięsne
Mleczarnie i
browary
Plamy z mleka
Kamień i rdza
Płytki

Sanitariaty
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2000 – 10000 ml preparatu na 10 litrów wody w zależności
od rodzaju zabrudzenia
100 ml preparatu na 10 litrów wody (temp. wody {300C),
czyścić przez 15 – 25 min, spłukać bieżącą wodą
100 ml preparatu na 10 litrów wody. W przypadku silnych
zabrudzeń pozostawić na 10 min. Szorować jeśli potrzeba,
spłukać obficie bieżącą wodą
1000 ml preparatu na 10 litrów wody (zimna woda lub
{300C) pozostawić na 5 min. Spłukać obficie bieżącą wodą
1000 ml preparatu na 10 litrów wody (zimna woda lub
{300C) pozostawić na 5-10 min. Szorować jeśli potrzeba.
Spłukać obficie bieżącą wodą
125 ml preparatu na 10 litrów wody (zimna woda lub
{300C) Szorować jeśli potrzeba. Spłukać wodą
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INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 5L, 20L;
Wartość pH: 1,00
Nr PZH HŻ/04857/01
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z
krajowymi przepisami.
Zawiera kwas fosforowy(V).
Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
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