STROVES ALFANOL ® NEUTRAL
Alkaliczny preparat czyszczący.

Dane produktu:
Nr artykułu
pH
Stan skupienia:
Kolor
Dostępne opakowania:
Atest PZH

- 1102
- 10,5
- ciecz
- zielonkawy/ klarowny
- 1, 5, 10, 25, 200, 1000 l
HK/B/3023/01/2002

Przeznaczenie:
Alkaliczny, umiarkowanie pieniący , uniwersalny
preparat czyszczący. Alfanol ® Neutral doskonale
nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni
odpornych na działanie wody. Nie powoduje korozji
mytej powierzchni. Nie uszkadza powierzchni
chromowanych,
niklowanych,
stalowych
ani
plastikowych. Usuwa tłuszcze roślinne, mineralne,
sadzę, sól, pył, brud drogowy. Może być stosowany do
myjek wysokociśnieniowych, szorowarek oraz do
mycia ręcznego. Działa szybko i efektywnie. Alfanol ®
Neutral jest wysoko skoncentrowany i dzięki temu
oszczędny, łatwy do spłukiwania.
Zastosowanie:
- mycie pojazdów, samochodów osobowych i
ciężarowych, traktorów, urządzeń i maszyn rolniczych
oraz drogowych itp.
- bardzo dobrze sprawdza się w przemyśle leśnym:
maszyny ścinające, tnące, młyn do papierówki itp.
- odtłuszcza i czyści wyciągi kuchenne, podłogi
bardzo zabrudzone - cementowe, kafelkowe itp.
przy myciu podłóg z użyciem automatów do
zbiornika wody brudnej należy dodać preparatu
przeciw pienieniu Defoamer 1510
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 2-10%.
Niskie ciśnienie
- 2-10%
Wysokie ciśnienie
- 1-5%
Mycie ręczne, kąpiel
- 5%
Szorowarki
- 2-5%
Cechy produktu:
Nie zawiera związków fosforu i AFE
Nie zawiera rozpuszczalników
Biodegradalny do 90%
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL
Opakowania zatwierdzone przez UN
Oznakowany emblematem Łabędzia – symbolem
ochrony środowiska (nr rejestr. SIS 313 043

Skład:
Eter metylowy glikolu dipropylenowego
Alkohol etoksylowany C 9-11
Amfoteryczny detergent

- 1-5%
- 2-7%
- 0,5-2%

Zawiera:
<
5%
amfoterycznych
substancji
powierzchniowo czynnych, < 5% niejonowych
substancji powierzchniowo czynnych
Oznaczenie:

Xi - DRAŻNIĄCY

R 36: Działa drażniąco na oczy
S 2: Chronić przed dziećmi
S 25: Unikać zanieczyszczenia oczu
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Uwaga: nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na
czyszczonej powierzchni a gdy to nastąpiło
proces czyszczenia powtórzyć.
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