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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie wg
zastosowania i
twardości wody.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.

Nanieść bezpośrednio
na powierzchnię i
pozostawić na 10 do
30 minut, aby środek
zadziałał.
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Preparat do chemo-termicznego mycia naczyń
■ Niskie pienienie ■ Doskonałe rezultaty ■ Wysoka wydajność

Profil produktu
■ NOWA KRC 740 rozpuszcza uporczywe złogi tłuszczu i białka.
■ Dobre właściwości emulgujące i absorbujące brud, dzięki wysokiej zawartości aktywnego chloru.
■ NOWA KRC 740 jest prosta w zastosowaniu ze względu na niskie pienienie.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do czyszczenia kontenerów, pojemników i wózków transportowych.
■ Mozna także stosować do noży, trzpieni i osłon maszyn.
■ Przy użyciu zalecanego roztworu można osiągnąć optymalne rezultaty.
■ Do mycia i dezynfekcji. Czas działania: 10 - 20 minut w temperaturze 55-60°C. Dozowanie do dezynfekcji naczyń (DIN

10510): 3g/L roztworu roboczego. Czas działania: 1 minuta w temperaturze 60°C.

Skład
Składniki na 100 gr: 3,9g SODIUM HYPOCHLORITE, 5 - <15% Fosforany

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu. Używaj biocydów z wysoką ostrożnością. Zawsze zapoznaj się z etykietą i informacją techniczną przed
zastosowaniem produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713316  1 x 20 L

Wartość pH 1 % 12

Zaufany partner


