PUMPE RENS m/VOKS
GRØNNFARGET KAPSEL / KORK.

Hvis etiketten faller av eller blir uleselig, så vet man hva innholdet er!

Type:
Vannbasert flytende vask- og avfettingsmiddel tilsatt Voks.
Aktivt vask- og avfettingsstoff i Pumpe Rens er: - Clean Extra m/voks
Om vinteren leveres den som VINTERBLANDING, TILSATT 15% ISOPROPANOL

Bruksområde:

Brukes til fjerning av diesel- og oljesøl på pumper, søyler, søppelkasser etc.
Kan brukes på alle overflater som; Aluminium, rustfritt -stål, malte overflater, plast, gummilister, klistermerker m.m.
Voksen som er tilsatt vil legger igjen en hinne som forenkler rengjøring videre og gir etter hvert en blank overflate som er lett og rengjøre.
Unngå at produktet tørker inn i sollys!!
Pumpe Rens er selvseparerende og danner ingen emulsjoner under bruk.
Skader ikke oljeutskiller.
Bruk:
Påfør stoffet med pumpekanne. Spray over pumper, søyler, tavler etc.
La stoffet få virke noen minutter og bearbeid med kost, klut eller svamp.
Spyl av med kaldt eller -varmt vann og tørk av med klut.
Gjenta operasjonen hvis nødvendig.
Bruk hansker under arbeid.

Dosering / utblanding:
Pumpe Rens er ferdigblandet - klar til bruk

Egenskaper:
> Løser hurtig opp diesel, olje, fett, sot, veisalt og vanlig skitt
> Tilfredstiller kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp
av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler

Merking:
Label er merket med ikke merkepliktig, på grunn av at produktet er ferdig utblandet i forhold mer enn 1:5.
Som essens, merkes det aktive stoffet Clean Extra, med IRRITERENDE!

Produktdata
pH - verdi:
Sammensetning: Vann, Clean Extra m/voks. (og Isopropanol 15% om vinteren)
HMS-datablad: for Clean Extra m/voks - bestilles fra Absor
Produktblad utarbeidet: Mai 2012
Merking: Ikke merkepliktig - ferdig bruksblanding
Leveres i: 4x5liter - kartong
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