
Dopomat-intenso
Koncentrat do mycia przemysłowego o intensywnym działaniu

Silnie alkaliczny środek do mycia przemysłowego o bardzo intensywnym
działaniu
Samoistne rozpuszczanie zanieczyszczeń przemysłowych, olejów
i tłuszczów
Mycie maszynowe uporczywych zanieczyszczeń
Wyjątkowo nisko pianotwórczy, co minimalizuje pienienie nawet
przy wysokich stężeniach
Bardzo dobre zdolności sieciowania

Obszar zastosowania
Do powierzchni odpornych na działanie wody i alkaliów w obszarze przemysłowym. Nie stosować do wykładzin
gumowych i linoleum oraz do podłóg kamiennych zawierających wapń, takich jak marmur i beton poddany obróbce!

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Należy
zabezpieczyć powierzchnie graniczne lub przedmioty.

Mycie bieżące (mycie maszynowe na mokro):
W zależności od zanieczyszczenia 30‒100 ml do 10 L zimnej wody. Zużycie: 0,3‒1,0 ml/m².
Mycie gruntowne (mycie maszynowe na mokro):
W zależności od zanieczyszczenia 100‒200 ml do 10 L zimnej wody. Zużycie: 2,5‒4,9 ml/m².

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, mydło < 5%, fosforany < 5%, zasady, czynniki
kompleksotwórcze, środki rozpuszczalne w wodzie, aromaty (Limonene).
wartość pH (koncentratu) : ok. 13 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 11,5

Oznakowanie
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, GHS07, Niebezpieczeństwo. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwolnienia
do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera: Potassium Hydroxide / Limonene (INCI)
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j050610 10 L kanister 60
j050672 200 L beczka 2
j050690 1000 L kontener 1


