Professionele reinigingsmiddelen en dispensers

TORNADO SV1

Extra krachtig alkalisch schoonmaakmiddel voor vloeren
Extra krachtig alkalisch schoonmaakmiddel voor vloeren
Vloeibaar, sterk alkalisch, licht schuimend schoonmaakmiddel om
hardnekkige olie, vettig vuil, oude waslagen (stripping), polymeerlagen…
van alkalibestendige oppervlakken te verwijderen.
Doeltreffend tegen: Smeermiddel, olie, wascoatings, polymeercoatings
Toepassingsgebied:
• Kantoren en openbare instellingen: waar de harde vloeroppervlakken
grondig moeten worden schoongemaakt en de was- of polymeercoating af
en toe moet worden verwijderd. Niet voor gebruik op parket, linoleum of
kurk.
• Industriële en productiefabrieken: waar men smeermiddel of olie moet
verwijderen van metaal of harde vloeroppervlakken. Tornado kan ook
worden gebruikt om smeermiddel en olie te verwijderen van sommige
soorten plastic. Niet voor gebruik op niet-ijzerhoudende metalen zoals
aluminium, magnesium, zink, tin…
Productvoordelen:
De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type
• Economisch in gebruik want het is zo samengesteld dat het doeltreffend
is in kleine concentraties.
• Lagere onderhoudskosten aan uitrusting omdat Tornado corrosieblokkers bevat om de uitrusting te helpen beschermen.
• Bespaart tijd en werk dankzij de sterke formule voor specifieke taken. Tornado is geen “Universal” schoonmaakmiddel.
• Gebruiksvriendelijk en milieuvriendelijk dankzij de hoge mate van bioafbreekbaarheid van Tornado
• Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (Labo Dr. Boehm, München)
Basis schoonmaakbeurt van sterke commerciële en industriële vloeren voor het verwijderen van coatings, films of erg zware vervuiling.
Toepassing:
• Uitrusting om de vloer te behandelen: Verdun Tornado 1:100 (1%) tot 1:20 (5%) voor een onderhoudsschoonmaakbeurt en breng het normaal aan
en verwijder het terwijl u schoonmaakt. Voor een grondige schoonmaakbeurt verdunt u Tornado 1:50
(2%) tot 1:10 (10%) en u gebruikt de “dubbele schrobmethode” waar de oplossing wordt gebruikt, u laat het 10-15 minuten op het oppervlak zitten en
daarna schrobt u het nogmaals terwijl het door de machine wordt meegenomen.
• Voorsproeitoepassingen: Verdun Tornado tussen 1:50 (2%) en 1:10 (10%) en sproei het rechtstreeks op het vervuilde oppervlak. U kunt een
boenmachine met een geschikte pad gebruiken om de oplossing te roeren en de was- of polymeercoatings te helpen verwijderen, evenals vuil op het
oppervlak. Het oppervlak moet grondig worden gespoeld met schoon water voor u nieuwe coatings aanbrengt.
● Standaard uitrusting
● Standaard uitrusting

Model
Artikelnummer

TORNADO SV1 220
KG - CLASS 8

TORNADO SV1 10
L

TORNADO SV1 25
L

105301674

105301675

105301676

220 KG

10 L

25 L

8/III

8/III

8/III

13-14 (1% solution)

13-14 (1% solution)

13-14 (1% solution)

1760

1760

1760

Technische specificaties
Verpakking
Klasse/verpakkingsgroep
Ph waarde
UN nummer

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.
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TORNADO SV1

Extra krachtig alkalisch schoonmaakmiddel voor vloeren
Model
Artikelnummer

TORNADO SV1 4 X
2.5 L
105301677

Technische specificaties
Verpakking
Klasse/verpakkingsgroep
Ph waarde
UN nummer

4 x 2.5 L
8/III
13-14 (1% solution)
1760

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren
● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren
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