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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Köpük Temizleyici

Gıda endüstrisi için

WEICON Köpük Temizleyici, genel amaçlı  uygulanır ve suya
dayanıklı yüzeylerin kirden ve yağdan arındırılması ve plastik, cam
ve tekstil yüzeylerindeki kirlerin temizlenmesi için kullanılabilir.

NSF A1 onayı sayesinde , Köpük Temizleyici yiyecek, içecek, ilaç
ve kozmetik endüstrileri  gibi hassas alanlarda kullanıma uygundur.

Sprey üretim alanında veya perakende gıda ile temas
eden konveyör bantlarını temizlemek için uygundur. Makine
gövdelerindeki kirleri, terazileri, düz ekranları, dokunmatik ekranları,
navigasyon sistemlerini temizler. Köpük temizleyici, yağ ve gres,
parmak izleri, kurumlar, nikotin, toz ve böcek kalıntıları gibi daha
birçok kiri giderir. Asidik veya alkalin deterjanların kullanılmaması
gereken yerler için uygundur.

Teknik bilgiler

Koku kokusuz

Özellikler NSF A1-onaylı

Raf ömrü 24 Ay

Renk beyaz

İşleme
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Multi Köpük Sprey’i yaklaşık
25 Cm’lik mesafeden püskürtün ve yaklaşık 30 sn. etki etmesini
bekleyin ve silin. İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayın.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11209400-39 Köpük Temizleyici 400 ml


