
 
 

KARTA PRODUKTU 

PentaPURE KONZ 

Koncentrat do czyszczenia kaczek i basenów 

 

 

Zalety 

• 3 w 1 (środek czyszczący, płyn do płukania i odkamieniacz) 

• Słabo się pieni 

• Nie pozostawia śladów po wyschnięciu 

• Zapobiega odkładaniu się kamienia w generatorach pary i 
na czyszczonych przedmiotach 

• Niskie stężenie użytkowe 

 
 
 
 

Zakres zastosowania  

• Działanie 3 w 1 w urządzeniach do mycia kaczek i basenów 
oraz przy czyszczeniu masek i butelek do karmienia. 

 
PentaPURE KONZ czyści dokładnie i skutecznie rozpuszcza brud. 
Można go stosować z wodą o dowolnym stopniu twardości – 
pomimo niewielkiego stężenia użytkowego zapewnia wysoką 
skuteczność usuwania brudu. 

 

Wskazówki dotyczące stosowania 

PentaPURE Konz podłącza się zgodnie z zaleceniami producenta 
urządzenia do pompy dozującej. Dozowanie zależy głównie od jakości 
wody. Woda miękka (do 7°dH): 1,0 ml/l; woda średnio twarda (7°dH 
– 15°dH): 1,5 ml/l; woda twarda (>15°dH): 2,0ml/l; temperatura 
stosowania: 30-90°C; czas działania: 1-5 min. 

Nie nadaje się do dezynfekcji basenów/kaczek zawierających miedź 
lub żeliwo. Zastosowanie wody dejonizowanej (zmiękczonej) 
polepsza właściwości produktu i jednocześnie zmniejsza jego zużycie. 

Dostępny jako 
 

Pojemnik Pojemność Nr art. 

kanister 5 l Pura530 

 
Pozostałe wskazówki 

Utylizacja zawartości/pojemnika – zgodnie z 
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. 

 

Rozporządzenie 648/2004/WE: zawiera 5-15% niejonowych 
substancji powierzchniowo czynnych i anionowych substancji 
powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów 

 

Produkt ten jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Dalsze 
informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznej lub na etykiecie produktu. 

 
Odczyn pH: < 2 
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kwaśny obojętny zasadowy 
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Zestawienie informacji na temat produktu znajduje się na stronie www.purades.de. Henry Kruse sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, 

ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. +48 71 33 45 200, E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: kruse@kruse.pl. 
Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): + 48 71 33 45 200, 998 Państwowa 
Straż Pożarna,112 telefon alarmowy 
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