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Технически лист - Продуктова Информация 

 
Pelox Special Cleaner Plus 3000  
 

Описание: 

Pelox Special Cleaner Plus 3000 е специален почистващ продукт, който съдържа високоефективни 
добавки за почистване на силно замърсени неръждаеми повърхности. Приложим в индустрията, 
сервизната дейност, в производствата на храни и напитки, както и в поддръжката на обществени 
сгради, клиники, басейни и др. Отстранява втърдявания, петна и корозия от неръждаеми съдове, 
инсталации, арматура (в производството на бира, храни). Също така е идеално приложим за 
почистване на неръждаеми елементи от фасади, парапети, огради, статуи, площадки и др. 
Повърхностите придобиват чист и блестящ вид. 
 

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. 
Препаратът не променя структурата и вида на повърхността. След почистване отстранете 
остатъците с вода или влажна гъба и полирайте със суха кърпа.  
 

Разход на продукта: 
0,5-1 кг на 10 m²  
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Разфасовка: 1 кг. 

ЦЕНА: 32 лв. без ДДС 

Физикални и химични свойства 

Консистенция: гел-паста 
Цвят: светъл, бял 
Мирис: лек, цитрусов 
Температура на кипене: > 100 °C 
Плътност при 20°C: 1,09 g/cm3 
Налягане 20 °C: ~ 23 hPa 
 
 
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 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца 
P103 Преди употреба прочетете етикета 
P280 Носете предпазни ръкавици 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда 
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.  


