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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

K 320
Odkamieniacz na bazie kwasu fosforowego 
buforowanego

Uwagi ogólne 

K 320 jest to detergent usuwający kamień 
kwasem fosforowym, o formule eliminującej 
złogi wapnia, wapno, saletrę, cementu, gips, 
rdzę ze wszystkich podłóg i powierzchni 
kwasoodpornych.
K 320 jest specyficzny dla utrzymania i 
czyszczenia spodu gresu porcelanowego.
K 320 jest przystosowany do stosowania z 
maszynami czyszczącymi.

Zastosowanie

Sposób użycia
Mycie podłogi ręcznie, lub za pomocą 
pojedynczej szczotki lub maszyny 
czyszczącej:  rozcieńczyć 2-5% (200-500 ml 
na 10 litrów wody).
W razie potrzeby spłukać.
Codzienne mycie ręcznie lub maszynowe 
podłogi: rozcieńczyć w 0,5-1% (50-100ml z 10 
litrów wody).

Codzienne mycie ręcznie lub 
maszynowe podłogi: rozcieńczyć w 0,5-1% 
(50-100ml z 10 litrów wody).

Nie stosować na powierzchniach wrażliwych 
na kwasy (marmur, wapień, powierzchnie 
lakierowane lub malowane, aluminium, chrom 
i metale miękkie) lub użyć o maksymalnym 
stężeniu 0,5% (50 ml na 10 litrów wody).
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K 320 służy do:
• mycia i konserwacji podłogowych, 
gresowych płytek porcelanowych;
• usuwa inkrustacje z cementu, wapna i gipsu 
ze ścian i podłóg odpornych na działanie 
kwasów, ceramiki, kamionki;
• eliminuje wykwity soli białej z cegły kostki 
brukowej i kamienie krzemionkowe 
niepolerowanego ołowiu.

               Dane techniczne

SKŁAD kwasy nieorganiczne, niejonowe œrodki powierzchniowo czynne, 
œrodki antykorozyjne, esencje zapachowe

STAN FIZYCZNY przezroczysta jasnozielona ciecz

ZAPACH Sosna

CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,13

AKTYWNOŚĆ 30%

ODCZYN pH 0 

pH  W ROZTWORZE DO UŻYTKU 1,5 ± 0,5 

ROZPUSZCZALNOŚC W WODZIE pełna

BIODEGRADACJA  Wszystkie środki czyszczące powierzchnie całkowicie spełniają 
wymagania biodegradowalności tlenowej określone w załączniku
 III do rozporządzenia (IS) nr 648/2004
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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

K 320
Dodatkowe informacje

Niebezpieczeństwo - Powoduje poważne 
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nosić 
rękawice i okulary ochronne. W przypadku 
kontaktu ze skórą lub oczami: Płukać przez 
kilka minut.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU 
PROFESJONALNEGO 

Nie mieszać z innymi detergentami.

4 karnistry - 5 l. 

4 karnistry - 3 l.

Środki ochrony                             

Okulary ochronne 

Rękawiczki gumowe lub 
PCV
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