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CLEANER P 23
Algemeen

Cleaner P 23 is een vloeibare fosfaatvrije alkalische reiniger, welke ontwikkeld is voor het ontvetten
en reinigen van gelakte oppervlakken door middel van een stoomstraal of hogedruk.
Aantasting van alle ferro en non-ferro metalen is uitgesloten.
Cleaner P 23 bevat zeer krachtige detergenten welke in staat zijn de elektrostatische hechting van vast
vuil aan het oppervlak te doorbreken.
Cleaner P 23 bevat speciale onthardingsproducten waardoor water, ongeacht de hardheid hiervan,
gebruikt kan worden zonder dat verstopping door kalkafzetting optreedt.

Toepassing

Snelle en volledige verwijdering van alle voorkomende types vetten en oliën.

Concentratie

Afhankelijk van de aard der vervuiling, kan men volstaan met een concentratie van 0,3% tot 10% bij
zeer extreme verontreiniging en zeer vervuilde gevels.

Tijd & Temperatuur

Enkele seconden tot enige minuten per m2, bij een temperatuur van 20 tot 100 °C.

Nabehandeling

Naspoelen met schoon water is altijd gewenst om de alkalische resten te verwijderen.

Afvalwater

Het afvalwater moet overeenkomstig de plaatselijke geldende normen en bepalingen worden
behandeld, alvorens het afvalwater wordt geloosd.

Veiligheid
Irriterend voor de ogen en de huid.
Aanraking met de ogen vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het
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enige aansprakelijkheid.
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gezicht.

Verpakking 10 L - 25 L

De lege verpakking behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog.
Anders in overeenstemming met de Wet Chemische Afvalstoffen.
(Uitgave: september 2005, vervangt alle voorgaande documentatiebladen).
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