ALFANOL
Alkaliczny środek czyszczący

Dane produktu:
Nr artykułu
0102
pH
10,5
Stan skupienia:
ciecz
Kolor
niebieski
Dostępne opakowania: 1, 5, 10, 25, 200,
1000 l
Atest PZH

Przeznaczenie:
Alkaliczny, nisko pieniący, uniwersalny środek
myjący o zapachu konwalii. Pozostawia na
powierzchni ochronny film wosku. Alfanol
(Scrubber 1) doskonale rozpuszcza oleje, tłuszcze,
sadzę, cząsteczki brudu. Zapobiega powstawaniu
osadów wapiennych i rdzy. Może być używany z
zimną, ciepłą, twardą lub słoną wodą. Może być
stosowany do myjek wysokociśnieniowych,
szorowarek, automatów myjących oraz do mycia
ręcznego. Alfanol (Scrubber 1) jest wysoko
skoncentrowany i oszczędny, a jednocześnie
skuteczny nawet w niskiej koncentracji.

Skład:
Izopropanol
Eter etylowy alkoholu tłuszczowego (C 16 20 )
Eter etylowy alkoholu heksyloetylowego
Amfoteryczny środek powierzchniowo czynny
Bursztynian dwuiminy

Oznaczenie:

Xi - DRAŻNIĄCY

R 11: Substancja wysoce łatwopalna
R 36: Działa drażniąco na oczy
R 66: Powtarzające się narażenie może powodować
wysuszenie lub pękanie skóry
S2: Chronić przed dziećmi
S24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
R 38: Działa drażniąco na skórę
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R 67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty
głowy.

Zastosowanie:
mycie wszystkich rodzajów podłóg odpornych na
działanie wody, kafelków, posadzek itp.
wyśmienicie nadaję się do codziennego użytku w
hotelach, restauracjach, firmach cateringowych,
biurach, magazynach, korytarzach itp.
odtłuszczanie i czyszczenie trudnych zabrudzeń w
piekarniach, kuchniach, restauracjach itp.
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 0,25-2%.
Mycie ręczne
- 0,25-2%
Szorowarki
1-2%
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
Oznakowany emblematem Łabędzia – symbolem
ochrony środowiska (nr rejestr. SIS 313 043
Zezwolenie na produkcję zgodnie z Ustawą o Ochronie
Środowiska (nr rejestr. 2410-2609-95)
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