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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type
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Vloeibaar, sterk alkalisch, licht schuimend industrieel schoonmaakmiddel,
geschikt voor het verwijderen van erg hardnekkige afzettingen van olie of
vet, roet, oude lagen vloerwas en proteïnesamenstellingen van alle
alkalibestendige oppervlakken.
Doeltreffend tegen: Vloerwas, smeermiddel, olie, dierlijke of plantaardige
vetten en oliën, bandensporen op harde vloeroppervlakken.

Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Slachthuizen en slagerijen: voor het verwijderen van dierlijk vet en olie en
andere vervuiling op basis van proteïnen.
• Vloeroppervlakken waarop was werd aangebracht: De oude was kan van
de vloer worden verwijderd met behulp van CombiActive als voorbereiding
op het opnieuw coaten.
• Herstellingen of onderhoud aan motoren en chassis: Voor het
verwijderen van oud, aangekoekt smeermiddel en olie van motoren,
transmissiebehuizingen en asbehuizingen om onderhoud en herstellingen
doeltreffender te laten verlopen.
• Werkplaatsen: Om vlekken van olie en smeermiddel te verwijderen van
harde vloeroppervlakken.

Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Sterke samenstelling voor een doeltreffendere werking zorgt voor een lager gebruik van schoonmaakmiddel en het bespaart kosten.
• Bevat bestanddelen om de vorming van calcium of bijtende afzettingen in machines te vermijden of voorkomen dankzij CombiActive waardoor de
onderhoudskosten aan de uitrusting lager zijn.
• Sterk bioafbreekbaar voor een eenvoudige verwijdering.
• Kan worden afgescheiden van het afvalwater in behandelingsuitrusting waardoor het verwijderen of de behandeling van afvalwater wordt
vereenvoudigd.
Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Hogedrukreinigers: Vul de schoonmaakmiddeltank van de machine en stel de schoonmaakmiddelinjector in tussen 1 en 10%, in functie van de mate
van vervuiling.
• Machines om de vloer te behandelen: Voor een “onderhoudsschoonmaakbeurt” verdunt u de CombiActive tussen 1:10 (10%) en 1:20 (5%) in de
oplossingstank van de machine. Voor een “zware schoonmaakbeurt” verdunt u tussen 1:3 (33%) en 1:10 (10%).
• Voorsproeien: Voor de meeste toepassingen met voorsproeien volstaan verdunningen tussen 1:10 (10%) en 1:50 (2%). Gebruik sproeiers die zijn
vervaardigd in PP- of PE-materiaal.
• Methodes om met de hand schoon te maken: Draag bescherming voor uw huid, vb. handschoenen en verdun de CombiActive tot
1:10 (10%) en 1:100 (1%), in functie van de mate van vervuiling. Als u moet borstelen, dan raden we een nylon borstel aan.
• Aangezien CombiActive en sterk schoonmaakmiddel is, raden we aan om uw oplossing uit te testen op een klein stukje van het schoon te maken
item voor u het overal aanbrengt.
• Gebruik CombiActive niet op geverfde oppervlakken of niet-ijzerhoudende metalen zoals aluminium, tin, zink of koper.
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Model COMBI ACTIVE
SV1 220 KG

COMBI ACTIVE
SV1 10 L

COMBI ACTIVE
SV1 25 L

Artikelnummer 105301637 105301638 105301639

Technische specificaties

Verpakking 220 KG 10 L 25 L

Klasse/verpakkingsgroep 8/III 8/III 8/III

Ph waarde 13-14 (1% solution) 13-14 (1% solution) 12 (1% solution)
13-14 (1% solution)

UN nummer 1760 1760 1760

Model COMBI ACTIVE
SV1 4 X 2.5 L

Artikelnummer 105301640

Technische specificaties

Verpakking 4 x 2.5 L

Klasse/verpakkingsgroep 8/III

Ph waarde 13-14 (1% solution)

UN nummer 1760
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