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Beschrijving
Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend
reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde
oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in
de bedrijfswagensector. Voor het snel en gemakkelijk
verwijderen van hardnekkig organisch vuil zoals
grafietstof, rem- en rubbersporen, oliën, vetten,
polymeren, vogelpoep, insectenresten, enz. Door zijn
goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder
milieu- en afvalwatervriendelijk.

Eigenschappen
-

economisch in gebruik
biologisch afbreekbaar
bevat geen brandbare oplosmiddelen
in water te verdunnen concentraat

Technische gegevens
Vlampunt

not applicable

Brandbaar

no

Kleur / uiterlijk

green

ph-waarde

12,8

Indeling naar
waterbedreigingsklasse (WGK)

WGK 2

Basis

non-ionic tensides,
solubility
promoters,
complexing agents,
anti-corrosion
agents, scents,
alkalis

Vorm

liquid

Kookpunt

> 97 °C

Oplosbaarheid in water

mixable

Dichtheid bij 20 °C

1,05 g/cm³

Geur

fruity

Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

24 Monate

Toepassings-Gebieden
Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen,
bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen,
landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines,
kranen en gemeentelijke wagenparken voor
opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en
interieurs. Geschikt voor olieafscheiders.

Verwijzing

zon gebruiken! Niet aan laten drogen! Vóór gebruik op
verdraagzaamheid controleren!

Gebruik
Kan door spuiten, dompelen of vegen met een borstel,
doek of spons worden aangebracht.
Spuiten
Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en
het voorwerp inspuiten. Na een korte inwerktijd met
water afspoelen.
Dompel
Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen.
Het voorwerp onderdompelen en na een korte
inwerktijd met water afspoelen.
Vegen
Afhankelijk van de toepassing met water verdunnen en
op een droog of vooraf natgemaakt oppervlak
aanbrengen. Na een korte inwerktijd met water
naspoelen.
Mengverhouding met water voor verschillende
aanwendingen
Voertuigreiniging
Grondreiniging: 1:1 tot 1:60
Carrosserieën, motoren, chassis, dekzeilen en
opbouwen: 1:3 tot 1:14
Copolymeer-wasverwijdering: 1:2 tot 1:3
Insectenverwijdering: 1:3 tot 1:7
Hogedrukapparaten 1:7 tot 1:18
Velgenreiniging 1:1 tot 1:6
Chemisch voorwassen in borstelwasinstallaties
(voorverdunning): puur tot 1:15
Kunststofbekleding/stoffering (geen polycarbonaat):
1:7 tot 1:35

Verpakking
10 l Jerrycan kunststof

21386
D-GB-F-I-E-P

30 l Jerrycan kunststof

21387
D-GB-F-I-E-P

Niet op hete lakken of oppervlakken resp. in de volle
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onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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