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MATCH
Alacsony habzású zsíroldószer,
tisztítógéphez

Általános tudnivalók
MATCH nagyhatású, alkalinos, zsíroldó
koncentrátum, melyet kifejezetten a nagyon
piszkos, ásványi vagy növényi eredetű
zsíros, olajos szennyeződésű felület
megtisztítására fejlesztettek ki.
MATCH nem habzik így jól használható az
ipari tisztítógépekhez is.
MATCH nem tartalmaz sem színezék sem
illat anyagot, ezért megfelel a HACCP
környezetek tisztításának is.
Felhasználási lehetőségek
MATCH kiválóan alkalmas műhelyek,
raktárak, fémipari cégek és garázsok ipari
padlózatának, mosó-szárító géppel történő
tisztításához.
Mivel egyaránt hatásos az állati illetve a
növényi eredetű zsírokkal szemben,
felhasználható
az
élelmiszeripari
környezetekben is, szalámi feldolgozókban,
vágóhidakon
és
minden
HACCP
környezetben.

Felhasználás
Az elegy elkészíthető közvetlenül a
tisztítógép tartályában.
Napi tisztítás: 0,5%-ban vízzel hígítva (50
ml MATCH minden 10 liter vízhez).
Mélytisztítás: 3%-ban vízzel hígítva (300
ml. MATCH minden 10 liter vízhez).
MATCH felvihető kézi felmosóval és
folyadékfelszívó géppel vagy fekete
koronggal ellátott egykefés tisztítógéppel.
MATCH
bármilyen
típusú
padlózat
tisztítására
alkalmas,
kivéve
a
fa
felületeket.

Technikai leírás
ÖSSZETÉTEL

Vízben oldódó higítók, tenzioaktív nem ionikus anyagok,
szekvesztránsok, vízben oldódó hígítók, bázikusító anyagok
ÁLLAG
Átlátszó folyadék
ILLAT
Tipikus
FAJSÚLY
1,03
pH érték tisztán
14
pH érték felhasználási 12,5 ± 0,5
higításban
VÍZBEN VALÓ
Teljes
OLDHATÓSÁG
BIODEGRADABILITÀS minden kapilláraktív rész megfelel a 648/2004 számú Rendelet
(CE) III. mellékletében, a levegőben való lebonthatóságra
vonatkozó előírásoknak
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MATCH
Veszélyek és biztonsági tanácsok

Biztonsági munkaruházat

A termék MARÓ HATÁSÚ, súlyos égési
sérüléseket okoz. Szembe, bőrbe ne kerüljön.
Ha a szembe kerülne, azonnal bő vízzel át kell
öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Az arcot és a
kezet védő, megfelelő munkavédelmi ruházat
használata kötelező

Utólagos információk
KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA.
Ne keverje más, savas tisztítószerrel.
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Munkavédelmi
szemüveg

Gumi vagy PVC
kesztyű

4 db 5lt-es
műanyagkanna

