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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO CLEAN

GPC

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

PRO CLEAN to gotowy do użycia preparat na 
bazie a lkoholu z dodatk iem aloesu,  
przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.

Stan - ciecz
Kolor – bezbarwny
Zapach – charakterystyczny dla użytych komponentów
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym : 82°C
Temperatura wrzenia / zakres temp. wrzenia - ok. 100°C
Temperatura zapłonu: 20°C
Temperatura samozapłonu: 399 °C
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalny bez ograniczeń

PRO CLEAN należy stosować zawsze, gdy istnieje 
podwyższone ryzyko występowania drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Najczęściej ma to miejsce w 
momencie, gdy stykamy się z zewnętrznym, obcym dla 
naszego organizmu otoczeniem, w dużych skupiskach 
ludzkich, gdy jesteśmy narażeni na infekcje — np. w 
środkach transportu publicznego, środowisku opieki 
medycznej, na basenie, w pracy, szkole, a także 
kontakcie z drugim człowiekiem.

Ostrzeżenie!
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus:
- Masz objawy takie jak kaszel, duszności, problemy z 
oddychaniem – bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego, lub obserwacyjno-
zakaźnego.
- Nie masz ww. objawów – przez kolejne 14 dni, kontroluj 
swój stan zdrowia, codziennie mierz temperaturę.
- Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem – 
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-
epidemiologiczną.

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA
Kod artykułu                     Nazwa                           Opakowanie                        Rodzaj

GPC                             PRO CLEAN                        poj 100 ml           Zmywacze, odtłuszczacze

                                                                                                                 Higiena/Dezynfekcja


