UNICLEAN HIGH ALKALINE
PRODUCTOMSCHRIJVING
UNICLEAN HIGH ALKALINE is een zeer efficiënte, universele, sterk alkalische reiniger voor vet aanslag, roet, nicotine en zeer zware
vervuiling.
TOEPASSING
UNICLEAN HIGH ALKALINE is uitstekend toepasbaar bij reinigen van minerale ondergronden zoals natuur- en baksteen, beton, tegels
ook toepasbaar op 2k coatings zoals PU en Epoxy. Is ook in te zetten als stripper voor oude waslagen. Zeer geschikt voor reinigen van
kunststoffen zoals PVC, PC, PMMA en alle polyolefine. Niet geschikt voor alkydverven en vernissen.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Mild voor de meeste oppervlakken, niet toepassen op alkali gevoelige ondergrond.
Sterk alkalisch reiniger.
Bijvat bijzondere vuiloplossers en emulgatoren.
Minder milieu belastend dan andere sterke reinigers.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Lichtgeel/bruin
Citroen
1,03 kg/liter
Ca. 13
Kaliumhydroxide en oppervlakte actieve stoffen
Niet van toepassing

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
UNICLEAN HIGH ALKALINE kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnengebruik de ruimte ventileren.
GEBRUIKSAANWIJZING
UNICLEAN HIGH ALKALINE aanbrengen met een lagedrukspuit of een borstel. Laat het enige minuten inweken en spoel het oppervlak
schoon met gepaste hoge druk en indien noodzakelijk met heet water.
VERPAKKING
5 l en 10 l.
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,05 - 0,1 l/m. Afhankelijk van de vervuiling met water verdunnen, bij lichte vervuiling 1 : 5. Bij sterke vervuiling en gebruik als
stripper onverdund gebruiken.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
ETIKETTERING
Gevaar. Corrosief. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

GHS05

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Artikelnr.: 57639
MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018–05–04 pagina 2 van 2

