
OPIS WYROBU
JUMBO CLEANER jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo czynnych o bardzo silnym działaniu. Przeznaczony jest do 
szybkiego i skutecznego usuwania tłustych olejowo-smarowych zabrudzeń, śladów po gumie z opon i butów, do mycia karoserii, 
nadwozia, plandek samochodowych. Przeznaczony do stosowania na powierzchniach wodoodpornych odpornych na alkalia 
takich jak:
• posadzki betonowe,
• PVC,
• kamień naturalny i sztuczny,
• ściany,
• części maszyn i silników.
Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie preparatu, należy na kilka minut, w 
mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną preparatem gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ścierki i spłukaniu wodą nie powinny 
wystąpić jakiekolwiek zmiany. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnienio-
wych. Środek do zastosowań profesjonalnych.

SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć preparat w stosunku od 1:200 do 1:20
(50 - 500 ml środka na 10 l wody). W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od 
1:20 do 1:1 (0,5 – 10 l środka na 10 l wody). Wstępne moczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez spryskanie preparatem 
przed właściwym czyszczeniem, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą.
UWAGA! Nie nanosic na powierzchnie wrażliwe na alkalia (np. aluminium).

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................klarowna, lekko żółta ciecz
Zapach................................charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość w 200C [g/cm³]......ok.1,065
pH koncentratu…….........> 13

SKŁAD
Skład według zaleceń UE (Rozporządzenie UE 648/2004 wraz z późniejszymi zmianami):

5%> niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo 
czynne, mydło. Zawiera wodorotlenek potasu, etanoloaminę.
Oznaczenie rodzaju ryzyka:
R35 Powoduje poważne oparzenia.
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza.
S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne 
i okulary lub ochronę twarzy.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do + 30°C.

BHP I P.POŻ 
W normalnych warunkach preparat jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Stosować środki 
gaśnicze właściwe do palącego się otoczenia- piany, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, natrysk wodny lub mgła. Nie stosować 
zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Przy pracy z mieszaniną należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących pracy 
z chemikaliami żrącymi oraz zasad dobrej praktyki przemysłowej. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu niezbędnego do usuwania 
wycieku mieszaniny. W przypadku przelewania zabezpieczyć oczy i skórę zakładając okulary ochronne, rękawice ochronne i 
odzież roboczą.

JUMBO CLEANER
Specjalistyczny preparat do usuwania silnych
zabrudzeń.
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