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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type
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Vloeibaar, medium alkalisch, licht schuimend schoonmaakmiddel voor het
verwijderen van afzettingen zoals olie, smeermiddel, fijn vuil en
stofafzettingen van alkalinebestendige oppervlakken - multifunctioneel
gebruik.
Doeltreffend tegen: Olie, smeermiddel, vuil, “wegfilm” op voertuigen

Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Onderhoud en herstellingen van auto's: om smeermiddel of olie te
verwijderen tijdens het onderhoud en om het exterieur van voertuigen
schoon te maken.
• Herstellingen en onderhoud van trucks, treinen en bussen: voor het
ontvetten van motoren en andere onderdelen voor onderhoud, inspectie of
herstelling, evenals oppervlakken aan de buitenkant van deze voertuigen.
• Industriële werkplaatsen: voor het schoonmaken van vloeren en
uitrusting
• Productiefabrieken: voor het ontvetten en schoonmaken van metaal en
andere onderdelen voor er wordt geverfd
• Magazijnen: voor het verwijderen van vet- en olievlekken op vloeren
• Drive-ins van restaurants: voor het verwijderen van smeermiddel en olie van auto's.

Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Doeltreffend schoonmaken omdat de sterke oplossing snel inwerkt om vervuiling te verwijderen.
• Lagere onderhoudskosten aan uitrusting omdat het product antiroest- en antikalkbestanddelen bevat.
• Veiliger om te gebruiken omwille van de hoge mate van bioafbreekbaarheid
• Kan worden gebruikt met recyclingsystemen voor water.
• Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (Labo Dr. Boehm, München)
Schoonmaken van industriële en commerciële vloeren, motorvoertuigen, stalen onderdelen, motoren/machines, muren, gevels en werkoppervlakken.
Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Hogedrukreinigers: Verdunnen tussen 1:20 (5%) en 1:10 (10%) en gebruiken met
injectiesystemen voor schoonmaakmiddel.
• Machines om de vloer te behandelen: Verdun tussen 1:20 (5%) en 1:10 (10%) in functie van de mate van
vervuiling.
• Voorsproeitoepassing: Verdun tussen 1:100 (1%) voor een kleine schoonmaakbeurt en 1:10 (10%)
voor een grondigere schoonmaakbeurt.
• Methodes om met de hand schoon te maken: Gebruiken met een spons of borstel en huidbescherming, verdund tussen
1:100 (1%) en 1:10 (10%) in functie van de vervuiling.
• Niet gebruiken op warme geverfde oppervlakken en het product nooit laten opdrogen op het oppervlak dat
wordt schoongemaakt.
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Model J 25 MULTI SV1
220 KG

J 25 MULTI SV1 10
L

J 25 MULTI SV1 25
L

Artikelnummer 105301648 105301649 105301650

Technische specificaties

Verpakking 220 KG 10 L 25 L

Klasse/verpakkingsgroep NA NA NA

Ph waarde 10.5-11.5 (1%
solution)

10.5-11.5 (1%
solution)

10.5-11.5 (1%
solution)

UN nummer NA NA NA

Model J 25 MULTI SV1 4 X
2.5 L

Artikelnummer 105301651

Technische specificaties

Verpakking 4 x 2.5 L

Klasse/verpakkingsgroep NA

Ph waarde 10.5-11.5 (1%
solution)

UN nummer NA

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren
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