DEGREASER
PRODUCTOMSCHRIJVING
DEGREASER is een efficiënte reiniger voor diverse soorten vervuiling van verschillende soorten ondergronden. Speciaal ontwikkeld
voor ontvetten.
TOEPASSING
DEGREASER is een sterk alkalisch reinigingsmiddel en uitermate geschikt voor toepassing op sterk vervuilde oppervlakken.
DEGREASER verwijdert de aanslag van roet, uitlaatgassen en ander verkeersvuil. DEGREASER is tevens geschikt voor het reinigen
en ontvetten van vloeren en wanden in slagerijen, bakkerijen, machines en machineonderdelen, productieafdelingen en andere
toepassingen. DEGREASER is een vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel speciaal geschikt voor gebruik in hoge druk reiniging en
schuimapparatuur. DEGREASER tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan. DEGREASER bevat een speciale combinatie
van bevochtigers.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Toepasbaar op bijna alle ondergronden
Sterk ontvettende eigenschappen
Snelle en actieve reiniging
Geschikt hogedruk en schuimapparatuur
Tast ondergronden niet aan

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Verdunnen:
Vorm: 		
Viscositeit:

Kleurloos
Karakteristiek
1,07 kg/liter
>13
Butoxyethanol, Sodium Alkylbenzenesulphonate en Natriummetasilicaat
Tot ongeveer 2% verdunnen
Vloeibaar
<20 mPas

VERPAKKING
10 l.
GEBRUIKSAANWIJZING
DEGREASER voor normaal gebruik ongeveer 2% doseren. Voor gebruik in een sproeiflacon, flacon vullen met 500 ml water en 20 ml
DEGREASER toevoegen. Voor gebruik in hogedrukreiniger is een dosering van 0,1% tot 1% DEGREASER voldoende. Laat bij zware vervuiling de reinigingsoplossing enkele minuten inwerken en werk het oppervlak en de vervuiling door met een spons, borstel of pad. Voor
de meeste reiniging- en ontvettingswerkzaamheden is dit lage percentage voldoende. Oppervlak met voldoende water spoelen.
APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
DEGREASER kan onder alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Lage temperaturen vertragen de werkzaamheid.
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THEORETISCH VERBRUIK
0,2 - 0,5 l/m2.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele geventileerde plaats,
overeenkomstig wettelijke voorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.
Dit product is corrosief voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING
Gevaar

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen
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