Professionelle rengøringsmidler

SUPER PLUS (ALTRADAN)

Alkalisk, skummende rengøringsmiddel
Et flydende, alkalisk, skummende rengøringsmiddel til at fjerne genstridige
forekomster af snavs m.m. fra biler, lastbiler, busser, tog og andre
alkaliresistente overflader.
Effektiv mod: Fedt; olie, asfalt - snavs på køretøjer.
Anvendelsesområder:
•
•

Til bilrengøring: Specielt sammensat til genstridig eller tyk snavs på
biler, lastbiler, byggeriudstyr, busser og tog.
Industriel anvendelse: Rengøringsmidlet er yderst effektivt til at
affedtning fra maskiner eller værksted.

Produktfordele:
•
•

Økonomisk i brug da det er yderst effektivt selv i lille koncentration.
Sammensat med korrosionshæmningsstof som reducerer udgifter til
udstyrsvedligeholdelse.
•
Fremragende resultater på kort tid fordi rengøringsmidlet er så
kraftfuldt dog samtidig skånsom mod malede overflader.
•
Bruger- og miljøvenlig på grund af dets høje grad af
Billedet kan variere fra den valgte model
bionedbrydelighed.
•
Kompatibelt med bilmaling - Testet af Institute for Paint Testing (Giesen, Tyskland)
Nonionske- og amfotære overfladeaktive stoffer og EDTA < 5%
Isotridecanolethoxylat < 5%
Alkylimidazoliniumcarboxylat < 5%
Tetranatriumethyldiamintetraacetat < 5%
Dinatriummetasilikat < 5%
pH værdi: 10,5 (1% opløsning)
Notater: UN nummer: NA Klasse / Emballage NA
Til rengøring af biler, lastbiler, busser og erhvervsbiler i selvbetjenings bilvaskerier eller med højtryksrenser.
Anvendelse:

•
•
•
•

Højtryksrenser: Fortynd SUPER PLUS 1:10 (10%) i maskinens rengøringsmiddeltank, og indstil rengøringsinjektoren mellem 1 og 5%, afhængig
af snavset.
Selvbetjent bilvaskerier: Brug blandingsforhold som ovenstående, eller indstil bilvaskeriets udstyr til et resultat med en koncentration mellem 0,1
og 0,5 ved rengøringsmidlet spraytilstand.
Skyld altid grundigt efter rengøring med rengøringsmidlet
Anvend ikke rengøringsmidlet på varme og malede overflader. Tillad ikke rengøringsmidlet at tørre.

● Standardudstyr
● Standardudstyr

Model

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (25
liter)

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (200
liter)

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (5
liter)

Ref. nr.

5301013

5301087

5301309

Tekniske specifikationer
Emballage
Class/packing group

200 L
NA

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
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Professionelle rengøringsmidler

SUPER PLUS (ALTRADAN)

Alkalisk, skummende rengøringsmiddel
Model

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (25
liter)

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (200
liter)

SUPERPLUS
(ALTRADAN) (5
liter)

Ref. nr.

5301013

5301087

5301309

Tekniske specifikationer
Ph værdi
UN number

10,5 (1% solution)
NA

Model

SUPERPLUS SV1
10 L

SUPERPLUS SV1
25 L

Ref. nr.

105301666

105301667

Emballage

10 L

25 L

Class/packing group

8/III

8/III

12.5-13.5 (1%
solution)

12.5-13.5 (1%
solution)

1760

1760

Tekniske specifikationer

Ph værdi
UN number
● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation
● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
15834

