TDS

Deepclean
PRODUKTBESKRIVNING:
Controll®DeepClean är ett effektivt vattenbaserat alkaliskt rengöringsmedel speciellt
utformat för feta/oljiga betongytor. Produkten
löser oljor, asfalt, fett, vägsalt och de flesta svåra
föroreningar och drar upp dem till ytan.
ANVÄNDNING:
Betonggolv, avfallsrum, runt dieselpumpar och
andra kontaminerade ytor.
FÖRBEREDELSER:
För svårare rengöring späd produkten 1:1 med
varmt vatten (runt +40° C). För lättare rengöring
späd 1:2 upp till 1:4. DeepClean får inte
användas tillsammans med andra kemikalier.
Glas och andra blanka ytor bör täckas före
behandling. Aluminium och anodiserade ytor
skall alltid skyddas extra noga. Gör alltid ett test
på ett mindre känsligt område och utvärdera
resultatet.
ARBETSTEMPERATUR:
Yttemperaturen får inte understiga +5° C men
bör helst överstiga +15° C för att rengöringen
skall bli effektiv. Kalla ytor kan kompenseras med
att produkten späds med extra varmt vatten och
att sköljvattnet håller hög temperatur.
ANVÄNDNING:
Produkten kan hällas ut eller appliceras med
lågtrycksspruta. Bearbeta ytan lätt med en
borste och låt verka 5-10 min. Föroreningarna
löses och flyter upp på ytan. Våtsug upp vätskan.
Sprid inte ut vätskan på rena absorberande ytor
som annars kan kontamineras. Skölj sedan av
med varmt vatten. Upprepa behandlingen vid
behov.

RENGÖRING:
Vatten och vanlig tvål.
SKYDDSÅTGÄRDER:
Om produkten används enligt givna anvisningar
utgör den ingen hälsorisk. Använd alltid
skyddshandskar,
skyddsglasögon
eller
ansiktsskydd. Vid långvarig eller frekvent
användning rekommenderas att använda
skyddskläder.
SÄKERHET:
På grund av produktens höga pH (pH = 13,5)
klassificeras Controll®DeepClean i koncentrerad
form som frätande vätska.
MILJÖ:
Utifrån vad som skall rengöras och lösas upp,
kontrollera
vad
kommunens
lokala
bestämmelser tillåter för utsläpp i avloppet.
Controll®DeepClean i sig uppfyller kraven för
rengöringsmedel / avfettningsmedel om utsläpp
av oljigt avloppsvatten.
TEKNISK DATA:
Form/Konsistens:
Färg:
Lukt:
Löslighet:
Kokpunkt:
Densitet:
Brukstemperatur:
pH - koncentration:
Biologiskt nedbrytbar:
Förpackning:

Flytande
Svagt ljusgul vätska
Ingen
Löslig i vatten
>100 °C
1,1 / 20 °C
5 - 40 °C
13.5
Ja
20 liter koncentrat
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