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Növényi olaj és zsíreltávolító

Termékleírás
Nagyteljesítményű, erősen lúgos padlótisztító. Eltávolítja a növényi és állati olaj, illetve
zsír szennyeződéseket. Ideális éttermek, konyhák, élelmiszergyárak stb. tisztán
tartására.

Legfontosabb tulajdonságok
• - Erősen lúgos, jó emugeáló hatású

- Illatanyagmentes, ezért ideális az élelmiszeripar területén
- Fékezett habzású, gyorsan hat
- Sokoldalúan alkalmazható
- Környezetbarát

Előnyök
• - Gyorsan és hatékonyan távolítja el a lerakódott olaj és zsírfoltokat

- Súrológéphez, egytárcsás takarítógéphez és felmosóhoz egyaránt alkalmazható

Használati útmutató
1. Kézi: Töltse a szert a vízzel töltött felmosóvödörbe, oszlassa el a felületen,hagyja

hatni, majd itassa fel a szennyezett oldatot.
Gépi:
Öntse a szert a gép tartályába, adagolja a tisztítandó felületre. Hagyja röviden hatni
és dörzsölje meg a felületet. Itassa fel a szennyezett oldatot. Erősebb szennyeződés
esetén dörzsölje a felületre,majd hagyja 5-10 percig hatni, majd szivassa fel a
szennyezett oldatot.

További információ:
A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra
csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.
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*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.

Adagolás
100ml oldathoz (1% /1:100)
Erősebb szennyezettség esetén emelje az oldat töménységét.
Súrológéphez: 100-200ml 10L oldahoz (1-2%)
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék
pH érték (töményen): 13.1
pH-érték oldatban: 11.4 - 12.4 (1%)
Relatív sűrűség (20°C): 1.049 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás
Ne használja az oldatot oldószerre érzékeny vagy lúgos felületeken. Továbbá ne használja alumínium felületeken.

Környezetvédelmi információ
Az ebben a termékben alkalmazott felületaktív anyagok a 73/404 / EGK és a 73/405 / EGK irányelveknek és azok későbbi módosításainak
megfelelnek. Biológiailag lebomlóak.

Elérhető kiszerelések
Az Actival elérhető 2x5l és 1x10L-es kiszerelésben.
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