
FLA 710 S
degresant alcalin

cu spumare redusă

Compoziţie:
Conţine agenti tensioctivi cationici şi neionici, parfum şi metasilicat de sodiu.
Valoare pH ~ 13.
Acţiune:
Dizolvă  rapid  şi  cu  uşurinţă  rasina,  uleiurile  şi  grăsimile  minerale  sau  naturale.  Se  separă  rapid  în 
separatoarele de ulei. Nu produce spuma. Nu este agresiv cu suprafetele.
Domeniu de utilizare:
Pentru curatarea tuturor suprafetelor alcalino-rezistente din industria alimentara, gastronomie, depozite, hale 
de productie, etc. Se poate aplica pe placi ceramice, pardoseli industriale, pereti, usi, utilaje, etc. Se poate 
folosi inclusiv pe suprafete din aluminiu, cupru, plastic sau alte materiale sintetice, sticlă. Se poate folosi atât 
pentru spălarea suprafeţelor cât şi pentru curăţarea diverselor agregate sau piese (prin metoda de imersie) 
Ideal pentru utilizarea cu automate de curatare a pardoselilor, sau spalare manuala. 
Utilizare:
Pentru metoda de imersie concentraţia recomandată este 2% - 5% cu un timp de acţiune de 10 - 15 minute. 
Pentru curăţarea manuală, cu aparat de presiune sau cu automat concentraţia recomandată este 1% - 10 %, 
în funcţie de gradul de murdărie. În cazuri de murdărie persistentă concentraţia se poate mări. În industria 
alimentară după spălare se recomandă clătirea suprafeţelor cu apă din abundenta.
Instrucţiuni de siguranţă:
A nu se lasa la indemana copiilor.  În caz de contact cu ochii,  clatiti  imediat  cu multa apa si  cereti  sfatul 
medicului.Hainele contaminate.  în caz de contact  se vor indeparta imediat.  In  urma contactului  cu pielea 
spalati imediat cu multa apa. Utilizati echipamente de protectia muncii adecvate.
Ecologie:
Acest  produs   respectă  legile  referitoare  la  compatibilitatea  cu  mediul  înconjurător  a  detergentilor  si 
substantelor de curăţare şi a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor 
prime.  Informaţii  mai  cuprinzătoare referitoare la  interacţiunea acestui  produs cu mediul  pot  fi  obţinute la 
cerere.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.
Ambalare Cod produs

10,5 kg  1505782
21,2 kg  0701192
210 kg  0404981
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