Vinox
Mészkő- és zsíreltávolító a nagykonyhákban és
az élelmiszeripari üzemekben
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Tulajdonságok
Sav-alapú aktív tisztítószer korróziógátlóval. Színező- és illatanyagmentes. Eltávolítja
a mész- és vízkőlerakódásokat, valamint az állati és növényi eredetű, zsíros és olajos
maradványokat. A felhasználás során semleges illatú, gépi tisztításnál enyhén habzik.
Ha savra érzékeny felületen alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a
felületen.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek 5-15%, szervetlen savak, korróziógátló anyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5
pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1,5

Felhasználási terület
Felhasználható nagykonyhák és élelmiszeripari üzemek sav- és vízálló felületein, mint pl.:
kerámia fali- és padlócsempék, biztonsági csempe, munkafelületek és rozsdamentes
nemesfém. Eltávolítja továbbá a víz- és saválló padlóburkolatok mészkőmararadványait.
A határos, nem saválló felületeket védeni kell.

Felhasználás
Alaptisztítás:
A szennyeződés mértékétől függően 1 liter Vinox és 2-8 liter hideg víz oldatát
alkalmazzuk. A tisztítandó felületet takarítás előtt nedvesítsük be. Az oldatot
terítsük szét a felületen, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid
hatóidő után szivassuk fel és tiszta vízzel alaposan mossuk át a felületet.
Felülettisztítás:
A szennyeződés mértékétől függően 0,5 liter Vinox és 5-8 liter
hideg víz oldatát alkalmazzuk. Az oldatot egy szóró-/fújó
eszközbe töltsük és fújjuk le a megtisztítandó felületet. Rövid
ideig hagyjuk hatni, majd tiszta vízzel alaposan öblítsük, mossuk
le. A határos, nem saválló felületeket védeni kell, adott esetben
a szer felhasználása előtt takarjuk le. A Vinox közepes habképződéssel,
a habágyúval is használható.
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.
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Konyhatisztítás
Anyagszükséglet / m²
Alaptisztítás: 75-150 ml
Felülettisztítás: 5 ml
R 34
Égési sérülést okoz.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
Foszforsavat tartamaz.
Maró

koncentrátumban

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!

Kiszerelés
10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 55 06 10
Cikkszám: j 55 06 72

