Technische Fiche

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

INDUSTRY
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DIPP N°15 UNIVERSELE ONTVETTER SCHILDERS MULTI PRO

Productomschrijving en toepassingsgebieden
professioneel sterk geconcentreerde laagschuimende dieptereiniger dat ammoniak vervangt.
aanbevolen door professionele schilders en uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle ondergronden
die geschilderd moeten worden.
ontvet, ontbindt en verwijdert op een veilige en snelle manier alle vetten, oliën, kleeflagen en vaszittend vuil van harde 		
en gladde oppervlakken zoals muren, tegels, deuren, plafonds, enz.
garandeert tot 80% tijdsbesparing.
zorgt voor een antistatisch oppervlak en verwijdert ook onaangename geuren.
tevens geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
fosfaatvrije, biologisch afbreekbare, ontbrandbare.
Gebruiksaanwijzing en dosering
Te verdunnen met water in de verhouding 2/100 (2%). Reinigen met een spons en laten inwerken. Nadien spoelen met water.
Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken.
Product compatibiliteit
Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.
Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

uitzicht: vloeibaar
kleur: licht blauw
geur: kenmerkend
relatieve dichtheid (20°C): 0,995
pH 100%: 13,0
oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden
en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Producent:

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering
van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens
referentie: 1505
verkoopeenheid: 1x5L
eenheden per karton: 4x5L
type sluiting: dop
kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
EAN code . verkoopeenheid: 5420035150511
EAN code . karton: 5420035150528
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