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Vloeibaar, universeel, koud schoonmaakmiddel op basis van solvent voor
het verwijderen van metaaldeeltjes of verf die verontreinigd is met olie of
smeermiddel, in het bijzonder geschikt voor gebruik in werkplaatsen.
Doeltreffend tegen: Smeermiddel, olie

Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Industriële of productievoorzieningen: waar werkstukken, machines of
metalen onderdelen moeten worden vrijgemaakt van smeermiddel of olie.
• Voorzieningen voor het onderhoud van voertuigen: waar motor- en
chassisonderdelen worden ontvet voor onderhoud of herstelling.

Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Doeltreffend omwille van de krachtige ontvettende werking op basis van
solvent.
• Gebruiksvriendelijk omdat de samenstelling smeermiddel en olie
aanpakt, maar tegelijk ook zacht is voor de oppervlakken die worden
schoongemaakt.
• Kan worden afgescheiden en behandeld als afval
Metaalverwerkingsbedrijven en werkplaatsen.

Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Unikal Plus wordt normaal onverdund gebruikt voor zwaar ontvettende toepassingen, als “bad” of aangebracht met een borstel of met een
vloeistofsproeier met lage druk. Maximale werktemperatuur 40 °C.
• Lees de veiligheidsinformatie van dit product voor gebruik en leef ze na!
• Unikal Plus mag niet worden gebruikt met producten die tensides bevatten omdat dit
koolwaterstofuitstoot veroorzaakt als deze producten worden gemengd (DIN 1999).
• Unikal Plus is ontvlambaar (vlampunt 63°C) en moet met de nodige voorzorgsmaatregelen (vb.
niet roken, geen vonken, geen vlammen…) worden gebruikt.

● Standaard uitrusting

Model UNIKAL PLUS SV1
10 L

UNIKAL PLUS SV1
25 L

Artikelnummer 105301684 105301685

Technische specificaties

Verpakking 10 L 25 L

Klasse/verpakkingsgroep not applicable not applicable

Ph waarde not applicable not applicable

UN nummer not applicable not applicable

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers UNIKAL PLUS SV1
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● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers UNIKAL PLUS SV1


