STROVELS PROCESS AL
Alkaliczny środek odtłuszczający.

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

- 1116
- 12,8
- ciecz
- jasno żółty
10, 25, 200, 1000 l

Przeznaczenie:
Alkaliczny, nisko pieniący preparat przeznaczony do
mycia i odtłuszczania powierzchni aluminiowych i
innych wrażliwych na alkalia. Skomponowany
specjalnie do stosowania w myjkach z zamkniętym
obiegiem płynu roboczego. Najlepsze rezultaty
uzyskuje się stosując roztwór wodny produktu o
temperaturze 40-80ºC. Zawiera inhibitory korozji.
Zastosowanie:
- myjki z zamkniętym obiegiem płynu roboczego,
- mycie pojazdów, samochodów ciężarowych, wózków
widłowych, plandek brezentowych, kontenerów,
traktorów, urządzeń i maszyn rolniczych oraz
drogowych itp.
- odtłuszczanie i czyszczenie maszyn przemysłowych,
taśmociągów, powierzchni metalowych, urządzeń
rolniczych oraz bardzo zabrudzonych powierzchni hal
sportowych, siłowni itp.
- bardzo dobry efekt uzyskuje się również przy
czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 2-10%.
Niskie ciśnienie
- 2-10%
Wysokie ciśnienie
- 2-5%

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)

Skład:
Trisodowy kwas aminotrójoctowy NTA
- 0,1-2%
Metakrzemian diodowy
- 2-7%
Kalimoctonat
- 1-5%
Pirofosforan czteropotasowy
- 1-5%
Tłuszczowy alkohol oxyetylenowany
- 1-5%
Alkohol etoksylowany C10
- 0,1-2%
Inhibitor korozji - Tolytriazole Sodium Salt - 1-5%

Oznaczenie:

C - ŻRĄCY

R 34: Powoduje 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

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