ALFA PLUS
Alkaliczny, silnie pieniący środek czyszczący

Dane produktu:
Nr artykułu
0402
pH
12,7
Stan skupienia
ciecz
Kolor
jasno-żółty/ klarowny
Dostępne opakowania: 10, 25, 200, 1000 l
Atest PZH HK/B/3023/01/2002

Skład:
Wodorotlenek potasu, eter etylowy alkoholu
tłuszczowego (C16-20), czwartorzędowe aminy
etoksyalkilów
kokosowych,
dietanoloamid
kokosowych
kwasów
tłuszczowych,
lauryminopropionian sodowy, glikol butylu,
trisodowy kwas aminotrójoctowy.
Oznaczenie:

Przeznaczenie:
Aktywna piana. Alfa Plus doskonale usuwa
zabrudzenia z tłuszczy mineralnych, sadzę oraz
brud komunikacyjny. Może być używany z zimną,
ciepłą, twardą lub słoną wodą. Powinien być
stosowany do myjek wysokociśnieniowych przy
użyciu lancy do tworzenia aktywnej piany. Alfa
Plus jest wysoko skoncentrowany i oszczędny, a
jednocześnie
skuteczny
nawet
w
niskiej
koncentracji. Zawiera bardzo efektywny środek
pieniący. Jest łatwy do spłukiwania i pozostawia
połysk na czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie:
- mycie pojazdów, samochodów osobowych i
ciężarowych, traktorów, urządzeń i maszyn
rolniczych oraz drogowych itp.
- odtłuszcza silnie zabrudzone tłuszczami podłogi,
ściany itp.

Xi - DRAŻNIĄCY
R 36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę
R 38: Działa drażniąco na skórę
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
S 2: Chronić przed dziećmi
S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 39: Nosić okulary lub ochronę twarzy

Uwaga: nie dopuścić do wyschnięcia
roztworu na czyszczonej powierzchni a gdy
to nastąpiło proces czyszczenia powtórzyć.

Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 0,2-10%.
Mycie bezdotykowe
- 0,2-3%
Wytwornice piany/ lance pianowe - 3-10%

Cechy produktu:
Nie zawiera związków fosforu i AFE
Nie zawiera rozpuszczalników
Biodegradalny do 90%
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL
Opakowania zatwierdzone przez UN
Nie oznakowany symbolem Łabędzia
Zezwolenie na produkcję zgodnie z Ustawą o
Ochronie
Środowiska (nr rejestr. 2410-2609-95)
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