ALKALISK AVFETTNING GLANS

A4

ALKA-HC
ALKALISK AVFETTNING GLANS
ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

• Ett utmärkt avfettningsmedel

• Hetvatten höjer

• Ger lacken en glanshöjande

• Ger snabb vattenavrinning och

• Avlägsnar trafikfilm,

• Förvaras frostfritt

för fordonstvätt
effekt

fågelspillning och insektsrester

• Löser effektivt oljerik smuts,

rengöringseffekten
ger fordonet en glansig yta

• Säljs i 5 liters dunk, 25 liters
dunk och 205 liters fat

fett och sot

Beskrivning
Användningsområden:
• Fordonstvätt -Personbil, lastbil/buss,
entreprenadmaskiner

Detta alkaliska avfettningsmedel lämpar
man önskar en glanshöjande effekt. Det
avfettningsmedel och löser därmed olja,
Produkten ger en snabb vattenavrinning
en glanseffekt.

sig extra bra för fordonstvätt där
är ett högkoncentrerat
fett och sot extra effektivt.
och resultatet ger fordonets lack

Bruksanvisning
Art nr:

Förpackning

1040005

5 liter

1040025

25 liter

1040205

205 liter

Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och
appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på
medlet, låt verka några minuter (5-15 minuter) och skölj därefter av med
vatten. Kan användas i högtrycksspruta med injektor eller i
avfettningsanläggningar. Rengöringseffekten höjs vid användning av hett
vatten. OBS! Låt ej medlet torka in och applicera ej produkten på varma
ytor.

Dosering
Bilar, bussar, etc. svårt smutsade: ca 1:10-20
Bilar, bussar, etc. mindre smutsade: ca 1:30-40

pH-värde:
ca 13,5
Källsortering:
Förpackningen sorteras
som hårdplast

Innehållsförteckning:
5-15% Nonjoniska
tensider, mindre än 5%
Amfotära tensider,
mindre än 5 %
Trietanlamin, mindre än
5 % Natriumhydroxid

Varning
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar och skyddskläder
samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID
HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av
alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
FARA!
[eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
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Förpackning:
5 l, 25, l och 205 l
Dosering:
Spädes med vatten

