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Tehnična izkaznica 

Plus 3000 / Specialno čistilo 

 

Opis produkta 

Ta izdelek čisti, vzdržuje in ščiti površine v enem preprostem koraku. Lahko se uporablja ne le 

za nerjaveče jeklo, temveč tudi za aluminij in aluminijeve zlitine, baker in bakrove zlitine, 

žlahtne kovine, emajl, plastiko in še več drugih.  

Plus 3000 se lahko uporablja kot posebno čistilo za površine s težjimi umazanijami, za 

kontejnerje, ki so razjedeni, pivovarniške opreme, stopnice, ograje, bazene, in izdelke iz 

nerjavečega jekla, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom. 

Nova paleta izdelkov vsebuje visoko aktivne čistilne sestavine in dodatke za nego površin 

(kovinskih, organskih in anorganskih), ki so močno onesnažene, razjedena in imajo poslabšan 

videz. Redno čiščenje poskrbi za čist in sijoč videz površine. 

 

Področja uporabe 

 notranje in zunanje površine iz nerjavnega jekla 

 v industriji in trgovini 

 v živilski industriji in proizvodnja pijač  

(na primer pivovarne,   industrijske kuhinje) 

 v javnih območjih (na primer javni bazeni), ograje,  

platnene strehe itd. 

 

Uporaba in doziranje 

Nanesite debelo plast s posebno gobo in jo vdelajte v površino. Reakcijski čas je odvisen od 

stopnje onesnaženja in stanja površin.  

Pri težjih umazanijah uporabite intenzivno nego s polirno blazinico ali gobo. Čiščenje ne bo 

vplivalo na strukturo površine. 

Po uporabi mora biti površina temeljito očiščena z vodo, dokler ni pH nevtralno. Priporočamo 

končno brisanje s suho krpo. 

 

Informacije o fizičnih in kemičnih lastnosti: 

Oblika: kremasta 

Barva: bela 

Vonj: mešanica citrusov 

Vrelišče: >100°C 

pH-vrednost pri 20°C: 2.1 

Tlak pri 20°C: ~ 23 hPa 

Gostota pri 20°C: 1,09 g/cm3 
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Tehnična izkaznica 

 

Klasifikacija po regulaciji (EC) Št. 1272/2008 

Produkt je klasificiran in označen po CLP regulaciji. 

 

Oznaka za nevarnost: GHS07 
Beseda za nevarnost:    Opozorilo 
Vsebnost nevarnih snovi:       Fosforna kislina, D-Limonene 

 

Stavki za nevarnost 

/H319; H412/ 

Povzroča hudo draženje oči. 

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Previdnostni stavki  

/P101; P102; P103; P280; P273; P305+P351+P338; P337+P313/ 

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti izven 

dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. PRI 

STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in 

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 

 

Dodatne informacije 

Vsebuje D-Limonene. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

 

 

 

 

 

Upoštevajte: 
Vsi podatki niso zavezujoče. Izdelek pred uporabo preizkusite na manjši obdelovalni površini. 

Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb. Potrebno je upoštevati pravilno odstranjevanje odpadnih 

voda in ostankov. Izdelka ne izpostavljajte in uporabljajte pod vplivom toplote. Upoštevajte  izjave o 

nevarnosti, ki so navedene na posodi in varnostnih listih. 


