Tekniset tiedot

YLEISPUHDISTUSAINE - L960
YLEISPUHDISTUSAINE on todella universaali puhdistustaine, joka on suunniteltu kaikkein
monipuolisimmaksi tuotteeksi käytettäväksi autoteollisuudessa

Erinomainen rasvanpoistokyky tekee yleispuhdistusaineesta ihanteelliseen öljyn
ja rasvan poistoon moottoritilasta, ovien sulkumekanismeista, työpajojen lattioilta
ja laitteistoista. Yleispuhdistusaine tarjoaa käyttäjälle äärimmäisen
monipuolisuuden, puhdistustehon ja taloudellisuuden.
Yleispuhdistusaine yhdistää erinomaisen puhdistustehon todistetuun bakteereita
tappavaan tehokkuuteen, joka on ihanteellinen puhdistukseen ja desinfiointiin
alueilla, joissa kuljetetaan tai valmistellaan elintarvikkeita.
Yleispuhdistusainetta voidaan myös käyttää desinfioimaan ajoneuvojen istuimet ja
matot, jos niille on roiskunut ruokaa tai eritteitä lemmikeistä tai lapsista. Se auttaa
myös pitämään märät uuttolaitteet raikkaina ja bakteerittomina.
OMINAISUUDET
• Todella universaali, monipuolinen puhdistustekniikka
• Käytä liikenteestä aiheutuvan lian poistamiseen auton korista, moottoreista, työtilan lattioilta ja
laitteistoista
• Käytä hajustettuna, bakteereita tappavana puhdistusaineena ovenkahvoissa, verhoiluissa ja
matoissa
• Turvallista käytettäväksi herkillä alumiinipinnoilla
KÄYTTÖOHJEET: Laimenna yleispuhdistustainetta 1:4 - 1:50 suhteessa likaisuudesta riippuen.
Levitä tuote painepesurin, käsisumuttimen, liinan, harjan tai mopin avulla.
Salli lyhyt kosketusaika ja hankaa tarvittaessa sitkeästi kiinni olevaa likaa. Huuhtele huolellisesti
puhtaalla vedellä tai kostealla liinalla.
Käyttäessäsi yleispuhdistusaineta desinfiointiin, laimenna ainetta 1:30 suhteessa. Anna vaikuttaa 5
minuuttia ja huuhtele puhtaalla vedellä.
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Tekniset tiedot

YLEISPUHDISTUSAINE - L960
TEKNISET TIEDOT:
ULKONÄKÖ

:

VÄRI
HAJU
LIUKOISUUS
SUHTEELLINEN TIHEYS
PH-ARVO
LAIMENTAMATTOMASSA
LIUOKSESSA
PH-ARVO LAIMENNETUSSA
LIUOKSESSA

:
:
:
:

Kirkas neste
Fluoresoiva vihreä /
keltainen
Sitrus
Liukenee veteen
1.050 @ 25°C

:

13.00

:

PAKKAUSKOOT

:

N/A
5 litraa, 20 litraa ja 210
litraa

BAKTERISIDINEN TEHOKKUUS
Yleispuhdistusaine on testattu EN1276 mukaisesti 1:30 laimennoksena (v/v) tavallisessa kovassa
vedessä. Viiden minuutin vaikutusajan jälkeen yleispuhdistusaineella on todistettavasti tappava
vaikutus seuraavia kantoja kohtaan: ELINKELPOISUUDEN VÄHENTÄMINEN
5
> 10
MRSA
5
> 10
Escherichia Coli
5
> 10
Salmonella Typhimurium
Listeria Monocytogenes

> 10

5

TERVEYS JA TURVALLISUUS
Käyttöturvallisuustiedote saatavana erikseen.

www.nielsenchemicals.com

Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, United Kingdom.
Puh: +44 (0)1283 222277 Faksi: +44 (0)1283 225731 E-mail: info@nielsenchemicals.com

