
TECHNISCHE  
INFORMATIE

Art. nr./Item no.  02894/370.707 12 x 1 liter flacon

• Gebruiksklare alkalische vetoplosser

• Reinigt krachtig vet,- eiwit en olie vervuiling op alle soorten oppervlakten

•  Bijzonder geschikt voor reiniging van sterk vervuilde vette vloeren, werkbla-
den en afzuigkappen.

ToepAssIngsmogelIjkheden:
Geschikt voor het ontvetten van alle afwasbare en alkalibestendige oppervlakken en arti-
kelen. In ruimtes waar levensmiddelen worden bereidt, zoals grootkeukens, kantines, sla-
gerijen en zuivelfabrieken. Bijzonder geschikt voor de reiniging van sterk vervuilde vette 
vloeren, werkbladen en afzuigkappen. 

gebruIksAAnwIjzIng en doserIng:
Puur gebruiken, bij lichte vervuiling Purina spray verdunnen 150-300 ml op 8 liter water.

TechnIsche dATA:
Fysische vorm:  ...................................  heldere geelgroene vloeistof
Reuk:  .....................................................  fris
Viscositeit:  ...........................................  Dun vloeibaar
Concentratie:  ......................................  1020 g/l
pH-waarde in het concentraat:  ......  13

InhoudsToFFen
Onder 5 %:  ..........................................  niet-Ionische tensiden, 
Giscode:  ................................................  GG 50
Houdbaarheid:  ....................................  min. 1 jaar in origineel recipiënt
De zich in dit preparaat bevindende tensiden beantwoorden aan de bepalingen voor biologische 
afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.

VETOplOSSER
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kenTekenIng:

geVArenInsTrucTIes en VeIlIgheIdsAdVIezen:
R 36/38: Irriteert de ogen en de huid.
R 1/2:  Verpakking altijd gesloten houden en buiten bereik van kinderen bewa-

ren.
S 24/25: Contact met de ogen en de huid vermijden.
 S 26:       Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig met water
afspoelen en een arts raadplegen.
S 28: Bij contact met de huid onmiddellijk overvloedig met water afwassen.
S 36: Bij het werken met dit product geschikte beschermende kleding dragen
S 45:  Bij een ongeluk of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen en 

verpakking/etiket tonen.

TrAnsporT: Geen gevaarlijk product overeenkomstig de bovengenoemde trans-
portverordeningen

Xi - Irriterend

EMAS-gecertificeerd?


