
    Bulgaria ▪ Plovdiv 4000 ▪ bul. Maritza 154 ▪ Tel: +359 002 312  

Email: info@techindustrybg.com ▪ Web: techindustrybg.com 

 

Всички данни, посочени в листа с продуктова информация са необвързващи и се базират на нашия опит. Производителят и 
вносителят на продукта не носят отговорност за неправилна употреба. Препоръчва се предварителен тест на продукта 
върху незабележимо място.  Запазваме си правото на технически корекции. Следвайте инструкциите за безопасна работа. 

1 

 

Технически лист - Продуктова Информация 

  

 

Pelox Universal Cleaner Plus 1000  

 

Описание: 

Pelox Universal Cleaner Plus 1000 почиства и защитава в една работна стъпка. Продуктът е 

подходящ както за почистване на неръждаема стомана, така и за алуминий, мед, месинг, бронз 

емайлирани и пласмасови повърхности. На практика се третират всички повърхности, които 

могат да влизат в контакт с вода. Препаратът отстранява замърсявания от чужд произход – 

налепи от пластмаса, нагар, ръжда, хлориди, котлен камък, водни отлагания, минерали. 

Захабени и силно замърсени повърхности добиват нов и чист вид.  

Прилага се както за почистване на матрици, молдове, инструменти и форми, така и насвякъде в 

индустрията: за поддръжка на машини и инсталации, в сервизната дейност, за поддръжка на 

фасади, неръждаеми парапети и тн.  

 

Начин на приложение:  
Нанесете обилно продукта и разнесете с гъба за почистване. Оставете да подейства. Времето на 

взаимодействие зависи от степента на замърсяване и състоянието на повърхнината. При упорити 

замърсявания е необходимо допълнително да се разтърка с гъба или полираща кърпа. Това не 

променя структурата и вида на повърхността. След почистване отстранете с влажна гъба или 

изплакнете остатъците с вода и полирайте със суха кърпа.  

 

Разход на продукта: 
0,5-1 кг на 10 m²  
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Физикални и химични свойства 

Консистенция: гел-паста 
Цвят: светъл, бял 
Мирис: лек, цитрусов 
Температура на кипене: ~ 100 °C 
Плътност при 20°C: 1-1,14 g/cm3 
pH стойност 20 °C: 6,5 

 
 
Обозначения съгласно наредба (EG) Nr. 1272/2008 
 
Продуктът е класифициран и обозначен съгласно CLP. 
Пиктограма за опасност: GHS07 

Сигнална дума: Внимание! 
Опасни съставки: фосфорна киселина, Д-лимонѐн 
 

 
Предупреждения за опасност 
 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Препоръки за безопасност 
 
P280 Носете предпазни ръкавици 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда 
P264 Да се измие старателно след употреба 
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължавайте да промивате 
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
 

Допълнителни препоръки 
 
Съдържа Д-лимонѐн. Може да доведе до поява на алергични реакции.  
 


