STROVELS A 357
Alkaliczny środek, nisko pieniący środek czyszczący
do stosowania w automatach myjących i szorowarkach.

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

- 1004
- 13,8
- ciecz
- bezbarwny
- 5 ,10, 25, 205l

Przeznaczenie:
Alkaliczny, nisko pieniący środek
do czyszczenia
powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne i
wodę
Stosowany głównie przy czyszczeniu
powierzchni podłogowych z użyciem automatów
czyszczących i szorowarek.
Nie uszkadza powierzchni niklowanych, stalowych,
emaliowanych i aluminiowych. A 357 rozpuszcza
oleje, tłuszcze, sadzę, cząsteczki brudu, jest równie
efektywny przy użyciu zimnej, ciepłej oraz twardej
wody,
może
być
używany
na
wszelkich
powierzchniach wodoodpornych, pozostawia podłogę
lśniącą i zapobiega osiadaniu kurzu, pozostałości
środka mogą zostać wylane bezpośrednio do
kanalizacji, przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Zastosowanie:
Mycie wszelkiego rodzaju podłóg odpornych na
działanie wody; betonu, klinkieru i podłóg z kamienia
naturalnego oraz materiałów syntetycznych, a także
powierzchni pomalowanych i lakierowanych itp.
Skutecznie myje podłogi w biurach, restauracjach,
zakładach
przetwórstwa
żywności,
szpitalach,
ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp.
Skutecznie rozpuszcza i czyści zabrudzenia olejowe,
tłuszczowe, sadzę, cząsteczki brudu itp.
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 1-20%.
Niskie ciśnienie
- 2-5%
Szorowarki, automaty
- 1-5%
Wysokie ciśnienie
- 2-5%
Mycie ręczne/ kąpiel
- 2-20%

Skład:
Wodorotlenek potasu
- 5-10%
Trisodowy kwas aminotrójoctowy NTA
- 1-5%
Eter etylowy heksanoloetylowy
- 1-5%
Sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksylo) –
b- alanianu
- 1-5%
Alkohol etoksylowany
- 1-5%
Zgodnie z EU 648/2004 zawiera: <5% NTA, <5%
amfoterycznych tenzydów, <5% niejonowych
substancji powierzchniowo czynnych, <5%
polikarboksylanu

Oznaczenie:

C - ŻRĄCY

Wodorotlenek potasu
R 35: Powoduje poważne oparzenia
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
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