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BioTroop RapidX

Felhasználás

Megjelenés

Összetevők

Adagolás

Hulladékkezelés

Figyelmeztetés

Tárolás

Származási ország

Cikkszám
160625 3 × 5 l (*) 6429830105145

Kiszerelés GTIN

Biológiai eredetű vízkőeltávolító, sav helyettesítő

Fehérítő, ammónia, foszfát és oldószermentes 
vízkőmentesítő termék a különböző berendezések, 
eszközök biztonságos tisztítására.
100%-ban biológiailag lebomló, használata sokkal 
biztonságosabb, mint a hagyományos erős ásványi 
savak, mind a felhasználó, mind a környezet számára. 
Nem tartalmaz súroló anyagot, így nem károsítja a 
fémfelületeket és a bevonatokat. Környezetbarát 
alternatíva a hagyományos savak helyett.

Barnás, illatmentes folyadék

Az üres műanyag tárolóedények ártalmatlaníthatóak 
égetéssel, a csomagolási hulladék pedig vagy égetéssel 
vagy a karton újrahasznosításával.

A savas kémhatású anyagokat nem szabad együtt 
használni klórt tartalmazó termékekkel.

* Nagyobb egyedi egységek szállítása előtt DGN szükséges.
Azonban a lll csomagolási csoport azonban ebben a 
csomagolási méretben korlátozott mennyiségnek (LQ) minősül, 
így nem tartozik az ADR és az IMDG szabálya alá.

Hűvös és száraz helyen (4 °C - 40 °C) tárolandó.

Finnország.

Professzionális használatra.

Lásd biztonsági adatlap.
oldat pH: <2,0 (erősen savas)

Vízkő és enyhe rozsdásodás kézi tisztításához használja 
ugyanazt a koncentrációt, mint a CIP tisztítás esetében. 
Készítsen oldatot egy arra alkalmas műanyag tartályban. 
Ajánlott az oldattal való áztatás. Kefe használata javítja a 
hatékonyságot és csökkenti a tisztítási időt.

A szükséges termékkoncentráció a vízkőlerakódás 
mértékétől és az eredmény eléréséhez szükséges időtől 
függ.

Használjon 2 és 30% közötti oldatot (azaz 1:50 és 1:3 
közötti hígítás). Meglévő CIP-eljárások hiányában ajánlott 
a terméket 1:10 arányú hígítással tiszta vízbe bevezetni, 
majd 3-4 órán keresztül keringetni a CIP berendezésben.

A tisztítási művelet végén öblítse át a berendezést, és az 
összes érintkező felületet tiszta vízzel, hogy eltávolítsa 
az összes a termék- és feloldott vízkő maradványt. 
Mindig vegye fi gyelembe a a berendezés gyártójának a 
használatára és a savas tisztítószerekkel való érintkezésre 
vonatkozó útmutatásait.


