
INFORMAȚII 
TEHNICE 

DETERGENT UNIVERSAL  

BLUE STAR 

Nr. articol 90.121.792 canistră de 10 l 
Nr. articol 90.121.793 cutie cu  6 flacoane x 1 l 

 

• Acțiune rapidă datorită unei combinații speciale de ingrediente active 
• Ideal pentru ștergerea uscaă umedă pentru toate tipurile de pardoseli 

acoperite și neacoperite 
• Compatibil cu dezinfectanții de suprafațe disponibili în comerț - solicitați  

un raport 
• Îndepărtează în mod fiabil urmele de cu cauciuc, cerneală și pix atunci  

când este utilizat concentrat 
• Menține absorbția fibrelor textile ale mopurilor și șervețelelor 
• Comportament de separare foarte bun în apele uzate 
• Parfum proaspăt plăcut 
• Potrivit pentru toate tipurile de procese și suprafețe impermeabile și 

pardoseli 
• Potrivit şi pentru utilaje 

 
 

Aplicare: 
Blue Star este un agent de curățare şi  întreținere foarte activ pentru pardoseli dure şi elastice 
şi alte suprafeţe rezistente la apă. Curăță fără reziduuri și fără urme. Optimizează curățarea de 
bază şi întreținerea utilizând un proces în doi paşi. Special dezvoltat pentru curăţarea 
pardoselilor acoperite cu PU din fabrică. Pentru murdăriile persistente, aplicaţi produsul în stare 
pură, îndepărtați cu asistență mecanică dacă este necesar.Rezolvă cele care apar în curățarea 
de întreținere zilnică.Reziduuri de calcar, precum și murdărirea uleioasă și grasă de pe toate 
obiectele din întreaga zonă sanitară. Blue Star respectă recomandările de curățare ale 
producătorilor de supape. 

 

UTILIZARE ȘI DOZARE: 
Manual: 20-40 ml la 8 l de apă (0,25-0,5%). În caz de contaminare grea, dacă este necesar mai măriţi 
dozarea.  Aplicaţi ştergerea în 1 sau 2 etape.  
Metoda de pulverizare 40 ml la 500 ml de apă (8%). %).   
Se aplică nediluat în zona sanitară. 
Aplicare cu maşina automată: Utilizați conform instrucțiunilor producătorului mașinii sau diluați până la 
1% (10 ml până la 1 l apă). În cazul murdăriilor grele, prezentați traseul. Performanța de curățare poate fi 
îmbunătățită semnificativ prin utilizarea unor paduri abrazive/ perii adecvate. 

   Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare și orice daune rezultate.      
 
 

DATE TEHNICE: 
Aspect: lichid  .........................................limpede, albastru 
Miros: .....................................................plăcut, proaspăt 
Vâscozitate: ........................................ subțire-lichid 
Densitate: ........................................... 1000 g/l 
pH-ul în concentrat: ............................ 9 

Ingrediente: 
Mai puțin de 5%: ................................. surfactanți neionici 
Conține: ..................................................conservant, BENZISOTHIAZOLINONE, 

METILISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, BENZIL SALICYLATE, 
LINALOOL, CITRONELLOL 

Giscode: .................................................GU 50 
Termen de valabilitate: ...........................cel puțin 1 an în recipientul original 
Agenții tensioactivi incluși în acest preparat îndeplinesc condițiile de biodegradabilitate prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. Nr. 648/2004 

 

Marcarea: 
 

 
nu este un preparat periculos în conformitate cu directivele CE / Ordonanța privind substanțele 
periculoase. 

 

Transport: 
Nu este un produs periculos în sensul prezentelor reglementări de transport (ADR). 

 
 
 
 

 
KLEEN PURGATIS S.R.L. 

Dieselstrasse 10 

D-32120 Hiddenhausen 

Fon +49 (0) 5223 9970-40 

Fax +49 (0) 5223 9970-195 

info@kleen-purgatis.de 

www.kleen-purgatis.de 

O companie a 

GRUPULUI BUDICH 

 
 
 

Departamentul Vânzări 
Internaţionale:: 

KLEEN PURGATIS International AG 

Firststrasse 30A 

CH-8835 Feusisberg 

Fon +41 (0) 44 515 35 60 

Fax +41  (0)  44  515  35  69 

info@kleen-purgatis.ch 

www.kleen-purgatis.com 

Informații despre pericol: Conține: 5-Chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on  

și  2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 

  Poate provoca reacții alergice 

D
v
s
. 

2
3
 m

a
rt

ie
 

2
0
1
7

 

mailto:info@kleen-purgatis.de
http://www.kleen-purgatis.de/
mailto:info@kleen-purgatis.ch
http://www.kleen-purgatis.com/

