TECHNICAL DATA REPORT

Super Degreaser









Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel.
Bevat een mengsel van biologisch afbreekbare synthetische reinigingsmiddelen,
schuimstabilisatoren, alkalische bouwstoffen, waterontharders en chloor.
Wordt toegepast op alle soorten niet-poreuze metalen oppervlakken, inclusief aluminium en
gegalvaniseerde metalen.
Verwijdert zwaar aangekoekt vet, roetaanslag, eiwitachtige verontreinigingen en olie van
oppervlakken waarop voedingsmiddelen worden verwerkt.
Kan worden gebruikt voor reiniging onder hoge of lage druk en is ideaal voor schuimreiniging.
Produceert zonder toevoeging van extra schuimversterker een stabiel, hechtend schuim voor een
langere contacttijd.
Reinigt uitstekend en verwijdert geur en vlekken zonder dat er extra chloor aan de
reinigingsoplossing moet worden toegevoegd.
USDA-Goedgekeurd.

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Altijd met water verdunnen: 1 op 100 tot 1 op 25.

Type: dunne vloeistof op waterbasis

Al naargelang het te reinigen oppervlak aanbrengen met

Kleur: kleurloos.

een verstuiver, een borstel, een spons of een

Geur: mild, chloorachtig.

hogedrukspuit (met of zonder schuimkanon). Eveneens te

pH (concentraat): ± 13

gebruiken voor inweken of onderdompelen. Bij verticale

Dichtheid: ± 1,06 g/cm³

oppervlakken altijd van beneden naar boven werken.

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar.

Steeds goed naspoelen met helder water.
 Lichte vervuiling: 1 deel product op 100 delen water.
 Matige vervuiling: 1 deel product op 60 delen water.

Gebruik KDS 24 samen met het KDS-systeem voor een

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

probleemloze dosering.

Versie: 2444-1014

 Zware vervuiling: 1 deel product op 25 delen water.
N.B. Het product nooit op het behandelde oppervlak laten
drogen zonder te hebben nagespoeld. Het product nooit
onverdund gebruiken.
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