STROVELS ACID PLUS
Kwaśny środek czyszczący.

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

- 2119
- 1,2
- ciecz
- żółto-brązowy
- 6kg, 30kg

Przeznaczenie:
Acid Plus jest kompozycją kwasów przeznaczoną do
efektywnego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń
tłuszczowych i olejowych oraz uporczywych osadów
mydlanych, wapiennych i rdzy z powierzchni
odpornych na działanie kwasów. Posiada silne
właściwości dezoksydujące. Znajduje zastosowanie w
przemyśle spożywczym, przemyśle stoczniowym, w
łaźniach, umywalniach, toaletach,
myjniach
samochodowych itp.

Skład:
Kwas fosforowy
Kwas fluorowodorowy
Alkohol etoksylowany
Kwas alkilobenzenosulfonowy
Zawiera:
<5%
niejonowych
powierzchniowo
czynnych,
<5%
substancji powierzchniowo czynnych
Oznaczenie:

- 10-20%
- 0,1-0,9%
- 1-5%
- 5-15%
substancji
anionowych

Zastosowanie:
Tylko na powierzchniach odpornych na działanie
kwasów!!!
usuwanie osadów tłuszczowych i olejowych
usuwanie tlenków metali - dezoksydacja
usuwanie osadów wapiennych
Zastosowanie na powierzchniach wrażliwych jak
aluminium lub szkło może doprowadzić do ich
zniszczenia. Pamiętaj: przed użyciem zapoznaj się z
Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. W
przypadku braku pewności co do odporności
powierzchni na kwasy dokonaj próby na niewielkiej
powierzchni. Zawsze dokładnie obserwuj czyszczoną
powierzchnię a w przypadku niepokojących objawów
natychmiast płucz ją dużą ilością wody.
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 4-25%.
Niskie ciśnienie
- 4-25%
Mycie ręczne/ kąpiel
- 4-25%

Cechy produktu:
Silnie skoncentrowany
Skuteczny i ekonomiczny
Nie zawiera rozpuszczalników
Opakowania zatwierdzone przez UN

C- ŻRĄCY

R 34: Powoduje oparzenia
R 20/21/22: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe,
w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną,
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe pokaż etykietę
Uwaga: Nie stosować na powierzchniach ze stopów
metali, aluminium, powierzchniach laminowanych i
szybach samochodowych.
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki
produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu
produktu, nie możemy zagwarantować jego
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
odpowiednich przepisów prawa.
A Clean Partner International AB
Filia Strovels
Box 623, S 441 – 17 Alingsas,
Szwecja
tel. +46 32279400, fax +46 322636622
w Polsce: +48 508 245 565
www.strovels.info.pl

