
TOOTELEHT 
 

 

Tööstuslikuks- ja masinpesuks  

PICCOMAT 
 

     

    Art. No. 121.532 10 L kanister 

 

• Masinpuhastuseks ja hoolduseks kõigile aluseid ning vett taluvatele 

pindadele 

• Ideaalne regulaarseks puhastamiseks supermarketites ja kaubandus- 

keskustes 

• Tõhus pesuaine tänu erilisele tensiidide ja aluste koostisele 

• Puhastab ja hooldab üheaegselt 

• Antistaatiline ja mustust hülgav kile 

• Kõrge kontsentratsiooniga ja seetõttu äärmiselt ökonoomne 

• Sobib pesuks kareda veega 

 

 

 

KASUTUSALA 
Masinpuhastuseks kõigile aluseid ja vett taluvatele kõvadele põrandakatetele nagu PVC, 
kunstmaterjal, tehis- ja looduskivi, tööstuslikud põrandakatted tootmis- ja laoruumides, töö- 

tubades, supermarketites, kaubanduskeskustes, sööklates ja teistel suurtel pindadel. Testitud 
kasutamiseks eskalaatorite puhastamisel. Vaadake soovitatava kasutuse tabelit. 

 
KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED 

 

Masinpuhastus: Järgige masina tootjapoolseid juhiseid ja lisage toodet maksimaalselt 1% 

masina veepaagi mahust. Eriti määrdunud pindade korral pihustage lahust eelnevalt rida-realt 

pinnale ja kasutage õiget ketast põhjalikuks puhastamiseks. Õige ja kvaliteetse ketta valik 

parandab pesutulemust ja puhastatud põranda väljanägemist. 

 

Käsitisi süvapuhastus: 400-800 ml 8 l külmale veele. Kasutage kahe-etapilist 
puhastusmeetodit. Enne puhastamist testige materjali sobivust väikesel alal. Kui ainet 
kasutatakse ebaõigesti ja valesti kasutamise tagajärgedest tulenevalt esitatakse nõudeid 
siis neid nõudeid ei tunnustata. 
 
TEHNILISED ANDMED 

Olek:   selge sinine vedelik 

Lõhn:   värske 

Viskoossus:  madal 

Tihedus:   1030 g/L 

pH-väärtus, konsent: 11 
 

 KOOSTISAINED 
 Alla  5%:  mitteioonsed  pindaktiivsed  ained, anioonsed pindaktiivsed 
    ained, seep, NTA, fosfaadid 
 Sisaldab:  lõhnaained LIMONEEN 
 GIS  kood:  GG30 
 Säilivus:  originaalpakendis vähemalt 1 aasta 

  

 Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide 
 biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on sätestatud EÜ määruses nr 648/2004. 

 

 

MÄRGISTAMINE 
Ei ole rakendatav

 

KLEEN PURGATIS GmbH 

 

Zentrale 

Dieselstraße 10 

D-32120 Hiddenhausen 

Fon +49 (0) 5223 9970-40 

Fax +49 (0) 5223 9970-50 

info@kleen-purgatis.de 

 

Vertrieb International 

Firststrasse 15 

CH-8835 Feusisberg 

Fon +41 (0) 44 7868668 

Fax +41 (0) 44 7868669 

info@kleen-purgatis.ch 

 

www.kleen-purgatis.de 

EÜ määruste ja vastavate riiklike määruste kohaselt ei pea see toode olema märgistatud    

 
TRANSPORT 

ADR- transpordimääruste kohaselt ei ole see toode ohtlik 
kaup 

 

 Edasimüüja Eestis: 
 Cordeline OÜ 

 Laki 5 

 10621 Tallinn 
 Telefon: 66 88 730 
 E-post: info@cordeline.ee 
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