NIO LUBE

TechWash

• Miljøvennlig - biologisk
nedbrytbar
• Inneholder ikke klorinerte
eller petroleumsbaserte løsemidler, fosfater eller slipemidler
• Ikke brennbar
• Inneholder korrosjonsinhibitor - forårsaker ikke
rust på metall
• Sikker for bruk på de fleste
typer plast
• Kan brukes maskinelt, i høytrykksvaskere og manuelt
• Økonomisk: svært konsentrert, tilpass blandingsforhold
etter bruk og behov

NIO LUBE
TechWash
BESKRIVELSE

Nio Lube TechWash er et sterkt konsentrert rense- og avfettingsmiddel for
universelt bruk. TechWash kan brukes i steamrensere, i varm eller kald høytrykksvasker, i lavtrykksprøyte eller til håndvask.
Nio Lube TechWash er basert på metasilikater og inneholder kompleksdannere,
som er en erstatning for fosfater, og tensider (fuktemiddel) som gjør at vannet
trenger ned i smusset og løser det opp.
Nio Lube TechWash fjerner skitt, smuss, fett, sementstøv, sot, olje, nikotin, matavfall, møkk fra dyr etc. Den tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i
forskriften om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaskeog avfettingsmidler. Nio Lube Techwash kan brukes der oljeavskiller er installert.

BRUKSANVISNING

Lavtrykksprøyte; sprøyt på området som skal rengjøres. La det virke ett til to minutter, og spyl av med vann. Bearbeides med børste ved spesielt skittent underlag.
Høytrykkspyler eller steamrensere; følg bruksanvisning fra leverandøren.
OBS! Nio Lube TechWash er alkalisk og må ikke tørke på glass, blanke flater, eller
aluminium. For optimalt resultat, skyll alltid med rent vann.
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BLANDINGSFORHOLD

Felgrens 1/5
Kraftig avfetting av utstyr og deler 1/5 - 1/10
Motorvask 1/10
Anleggsmaskiner 1/10 - 1/20
Tyngre kjøretøy 1/10 - 1/30
Fjøs 1/10 - 1/30
Nedvasking 1/20
Båter 1/25
Bygninger 1/20 - 1/40
Generelt renhold 1/100

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Farge
Lukt
pH

Lys grønn
Nøytral
12,8

VARENUMMER / FORPAKNING
Y8012

20 L

		

Y8020

200L

		

Y8011

1000 L
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