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Aquasolv

Vannbasert rengjørings- og avfettingsmiddel
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BESKRIVELSE
AQUASOLV er et konsentrat av vannløselige rensemidler, penetrerende tilsetninger, vætende tilsetninger og syntetisk vaskemiddel med evnen til å løse
molekylstrukturen til smuss, fett, gummiavleiringer og
inngrodde fettflekker uten å skade overflaten. Smuss
løsnes ved hjelp av kapillærvirkning og emulgerer slik
at det kan fjernes fullstendig ved skrubbing eller skylling.
AQUASOLV er biologisk nedbrytbar og forårsaker
ikke vannforurensning.
AQUASOLV er ikke-korrosiv, ikke-brennbar og ikkegiftig for mennesker og dyr.
AQUASOLV er tilsatt en kraftig korrosjons-inhibitor
som reduserer risikoen for rust på stål (som ofte blir
mer sårbare for rustangrep ved bruk av vannbaserte
rengjøringsmidler).
BRUKSANVISNING
Bland AQUASOLV med vann avhengig av bruksområdet.
Påfør med en børste, svamp, håndpumpespray eller
høytrykkspyler; ALLTID NEDENFRA OG OPP!
La det virke, men ikke tørke inn.
SKYLL ALLTID GODT MED VANN OVENFRA OG
NED!
Test først på et lite synlig område på tekstiler, syntetiske materialer og sensible overflater for fargeekthet.
OBS! AQUASOLV må ikke tørke på glass, blanke
flater eller aluminium da det kan forårsake skjolder.
Skulle man allikevel forårsake skjolder på glass eller
aluminium kan man forsøke følgende: bland AQUASOLV med varmt vann 1:20. Påfør det skjoldete området (hvor såpepartiklene har gått inn i porene på glass
/ aluminium). Skrubb med en svamp og skyll grundig.

Sterkt penetrerende effekt som «løfter» smusset
Universell, ikke-korrosiv, ikke-brennbar
Trygg i bruk på maskiner, verktøy, kjøle-systemer,
trykkpresser, gulv, glassfiber og andre syntetiske
materialer
Biologisk nedbrytbar
100 % blandbar med vann
Giftfri, ingen løsemiddeldamp
Svært økonomisk i bruk, sterkt konsentrat;
fortynnes med vann opptil 1:40
Ufarlig for huden
Kan brukes med svamp, børste, lavtrykksprøyte
eller høytrykkspyler
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning
		
		
		
		
		
		
Brennbarhet
Lukt
Farge
PH-verdi
Giftighet
		
Lagring
Varenummer
		

Et stabilisert konsentrat av
biologisk nedbrytbare 		
overflateaktive stoffer og 		
penetrerende midler med
oksygenerte løsemidler og
modifiserte alkalier uten frie
etsemidler
Ikke-brennbar
Frisk
Lys turkis
12,5
Ikke-giftig ved korrekt bruk.
Må ikke tas innvortes!
Må lagres frostfritt
5 l: N491005
25 l: N491025

Blandingsforhold:
Maskiner i næringsmiddelindustrien

1: 5 til 1: 20

Presser, stanser og bormaskiner

1: 2

Ventilasjon og filter

1: 5

Bildeler

1: 2

Heiser, gjerder og sikkerhetsutstyr

1: 10

Salgsautomater, pakkeutstyr

1: 10 til 1: 20

Maskinverktøy og dreibenker

1: 2

Taljer, vinsjer og kraner

1: 5 til 1: 10

Transportbånd, drivkjeder og lasteramper

1: 5 til 1: 10

Båter og marineutstyr

1: 5

Gulv

1: 20

Høytrykksvask

1: 20

Skuremaskin

1: 20 til 1: 40

Periodisk renhold

1: 40

Vi gjør vedlikehold enklere...
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