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Alkalmazási terület: 

 

A Penta Foam HD nagy hatású lúgos habtisztítószer, mely 

eltávolítja a különösen makacs, ráégett szennyeződéseket. 

Nagy adhéziójú stabil habot képez, optimális összetétele miatt 

gyors hatású.  

Kátrány, keményítő, korom és zsír eltávolítására különösen 

alkalmas. Jól használható különböző olajos lerakódásokra, 

sütők, füstölők tisztítására. 

Alunmínium felületekre is alkalmazható. 

 

 

Felhasználás: 

 

A Penta Foam HD kézi tisztításra alkalmas, habosítva 15 - 20 

perc behatási idő szükséges.  

3 - 5 órás áztatással a makacs szennyeződések is 

fellazíthatóak. 

A tisztítás után a felületeket alaposan le kell öblíteni. 

 

Adagolás: 

5 – 10 % koncentrációban a szennyeződés mértékétől függően. 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között alkalmazható 
berendezésekhez, padozatokhoz és csempéhez.  
A termék alumínium és színesfém felületeken is használható. 
A felületek védelme érdekében minden esetben próbatisztítást kell végezni. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: barna folyadék 
Szag: szinte szagtalan 
Sűrűség: 1,2-1,3 g/cm3  
pH (1%): >12,5 
 
Összetevők: 
Alkil-poliglükozid 5-10%, nátrium-szilikát 5-10%, kálium-hidroxid 15-25%, 
 
Figyelmeztető mondat:  

H302 Lenyelve ártalmas 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat: 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P310   Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 
el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI engedélyszám:  
OÉTI/OGYÉI szám: ad 5584-5/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PentaClean Care Kft. 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
Adószám: 25814422-2-13    Cégj.sz.: 13-09-184205 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu    www.pentaclean.hu 


