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MUST
Ipari, élemiszer ipari és HACCP környezetben
használható szuper zsíroldó szer
Általános tudnivalók
MUST magas alkalinitású zsíroldószer,
mély és általános tisztításhoz.
MUST felhasználható élelmiszeripari és
HACCP környezetben is.
MUST jól old minden organikus vagy
ásványi eredetű zsírt.
MUST rendkívül gyors, kifejezetten ajánlott
nagy kiterjedésű felületekhez: töredékére
csökkenti a tisztítási időt, a kezelt felület
zsírtalan és tiszta lesz.
MUST egy koncentrátum, amit alacsony és
nagyon alacsony koncentráltsággal is lehet
használni, nem habzik.
MUST
egyaránt
felhasználható
tisztítógépekhez, egykefés géphez, vízzel
tisztító géphez is.
Felhasználási lehetőségek
MUST
elsősorban
ipari
helyeke,
műhelyekben,nagybevásárló
központokban, éttermekben, élelmiszer
feldolgozó
helyeken,
konyhákban,
vágóhidakon, olaj sajtolókban, élelmiszer
ipari környezetben, tej-sajt feldolgozó és
cukrászati helyeken.
MUST minden típusú padlózaton, falon és
a
bázikus
szereknek
ellenálló
szerszámokhoz hasznosítható.

MUST felhasználható márvány, kerámia,
gres, porcelánozott mészkő, cement,
terrakotta, gránit, klinkker, kő, acél,
üveggyanta felületek kezeléséhez.
MUST-ot nem szabad felhasználni a
felületkezelt padlózatokon, linóleum, gumi,
alumínium, lágyfém és festett felületeken.

Felhasználás
MUST felvihető kézzel, felmosóval,
egykefés géppel vagy tisztító-szárító
géppel, illetve vízzel tisztító géppel.
Felhasználási hígítás
Karbantartási tisztítás: 0,5 %-ban (50 ml.
MUST minden 10 liter vízhez).
Mélytisztítás: 3 – 5 %-ban (300 - 500 ml.
MUST minden 10 liter vízhez).
Vízzel tisztító géppel: 1 – 2 %-ban (100 200 ml. MUST minden 10 liter vízhez).
A tisztítás után öblítést igényel.

Technikai leírás
ÖSSZETÉTEL
ÁLLAG
ILLAT
FAJSÚLY
pH érték tisztán

Alkáli anyagok, szekvesztránsok, kapilláraktív nem ionikus anyagok
Halványkék, átlátszó folyadék
szagtalan
1,09
14

VÍZBEN VALÓ OLDHATÓSÁG

teljes

BIODEGRADIBLITÁS

minden kapilláraktív rész megfelel a 648/2004 számú Rendelet
(CE) III. mellékletében, a levegőben való lebonthatóságra
vonatkozó előírásoknak
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MUST
Veszélyek és biztonsági tanácsok

Biztonsági munkaruházat
Munkavédelmi
szemüveg

Maró - Súlyos égési sérülést okoz.
Ha a szembe vagy a bőrbe kerülne azonnal bő
vízzel le kell mosni és azonnal orvoshoz kell
fordulni.
Felhasználás közben megfelelő munkavédelmi
ruházatot kell viselni, amelyek védik a
szemet/arcot. Baleset vagy rosszullét esetén
azonnal orvost kell hívni (sha lehetséges
mutassák meg a termék leírő matricáját).

Utólagos információk
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Gumi vagy PVC
kesztyű

4 db 5 lt-es
műanyagkanna

