
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

    Arkusz Danych Technicznych 

  PULSAR  KPS 
    Koncentrat  płynu do szorowarek 
     (wersja polska wrzesień 2018) 

 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR KPS to niskiej lepkości, bezrozpusz-
czalnikowy płyn przeznaczony do zmywania zanie-
czyszczonych powierzchni w roztworze z wodą w pro-
porcjach 1:50. Może być stosowany w urządzeniach 
specjalistycznych takich jak zmywarki, szorowarki 
przemysłowe, urządzenia natryskowe i myjki wysoko-
ciśnieniowe. Może być też stosowany do mycia 
ręcznego. Główne przeznaczenie to mycie podłóg, 
plandek PCV, silników, maszyn i urządzeń. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Środek rozpuszcza oleje, smary, tłuszcze maszynowe 
i zabrudzenia przemysłowe. Usuwa uciążliwe Zanie-
czyszczenia w warsztatach i halach produkcyjnych. Do 
czyszczenia zasadniczego należy stosować roztwór 
o stężeniu do 5%, natomiast do mycia zachowawczego 
roztwór 2%. Wydajność 1 litra koncentratu wynosi 
5.000 – 10.000 m². Koncentrat posiada odczyn zasa-
dowy, reaguje z niektórymi metalami (np. aluminium, 
cynk) z wydzielaniem wodoru.  
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:  
Postać: ciecz 
Kolor: niebieski  
Gęstość:  1,10 g/cm3 przy 20oC 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Temperatura wrzenia: ok. +100oC 
Temperatura samozapłonu nie dotyczy 
Prężność par <25 hPa przy 20oC 
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona 
Rozpuszczalniki brak 
Wybielacze brak 

 
Produkt jest biodegradowalny, samo emulgujący. Po 
spłukaniu zanieczyszczeń wytrącają się tłuszcze, 
dlatego należy używać odstojnika lub separatora przed 
odprowadzeniem ścieków do kanalizacji. 
 
OPAKOWANIA: 
Kanister 5 litrów, 30 litrów. 
 
 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Przygotowanie środka myjącego polega na 
rozcieńczeniu koncentratu wodą w proporcjach 1:50  
z przeznaczeniem do mycia tzw. zachowawczego 
(cyklicznego). W przypadku mycia bardzo zabru-
dzonych powierzchni lub pierwszego czyszczenia 
koncentrat można rozcieńczać mniejszą ilością wody 
wg. uznania (do 5%). Po takim myciu zaleca się 
powtórne mycie powierzchni roztworem wykonanym 
z koncentratu w proporcjach zasadniczych 1:50 (2%). 
Umyte powierzchnie  należy spłukać czystą wodą  
i wysuszyć. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Koncentrat niepalny o odczynie zasadowym może 
podrażniać skórę. Może mieć niekorzystny wpływ na 
środowisko i organizmy wodne ze względu na zmienne 
pH. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, 
chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim dzia-
łaniem promieni słonecznych. Optymalny zakres 
temperatur magazynowania wynosi od  5oC do 20oC. 
Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki 
produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KAKPS05  KAKPS30 
EAN: 5905722106465 EAN: 5905722105956 
 


