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60013 
Prewash spray 

system

13,5

T11

50054-10C
Sprayer 10l

Údaje jsou zde uvedené podle nejlepšího vědomí a svědomí. V případě nakládání s nesprávnými 
informacemi odmítáme nést veškerou odpovědnost a neručíme za žádné vzniklé škody nebo ztráty 
tímto způsobené.

n Vlastnosti
T11 NETRAL LOW FOAM je nepěnivý bio-
logicky odbouratelný odmašťovací čisticí 
prostředek, použitelný pro širokou škálu 
průmyslových aplikací. Velmi silný, rozpouští 
nečistoty, jako jsou mastnota, saze, topné 
oleje a oleje rostlinného a minerálního 
původu. Výrobek je vyvinut bez použití NTA 
sloučenin, fosfátů, dusičnanů, aromatických 
a chlorovaných rozpouštědel. 
Kompatibilní se systémy pro recyklaci 
vody.

n Pokyny k používání
Použitelný s rozprašovačem, vysokotlakým 
zařízením nebo v automatických podlaho-
vých čističích. 
DÁVKOVÁNÍ:
Běžná údržba: 1 - 5%.
Intenzivní čištění: 5 -10%.
Potravinové standardy: splňuje vyhlášku  
o procesech a výrobcích používaných pro 
čištění materiálů a předmětů, které jsou 
určené pro styk s potravinami a výrobky pro 
lidské a zvířecí potraviny.

n Bezpečnostní opatření pro použití
Dodržujte doporučená bezpečnostní 
opatření pro použití chemických přípravků 
a používejte vhodné ochranné pomůcky. 
Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. 
Pro detailnější informace se obraťne na tech-
nickou podporu distributora.

n Technické údaje 
Fyzikální vlastnosti: Bezbarvá kapalina 
pH: ca.13,5   - Hustota: ca.1.05 
Životní prostředí: Povrchově aktivní 
látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je 
(jsou) v souladu s kriterii biodegradability 
podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o deter-
gentech.
Skladování: skladujte uzavřené a chraňte 
před chladem, mrazem a UV paprsky na 
dobře odvětrávaném místě.

n Objednací čísla a balení
T11-5   Kanystr 5l
T11-10  Kanystr 10l
T11-27   Kanystr 27kg
T11-220   Kovový sud 220kg
T11-660    IBC 660kg
T11-1100  IBC 1100kg

Balení může být opětovně použito nebo 
recyklováno po vyčištění.

Doporučené příslušenství:

NETRAL LOW FOAM
Nepěnivý odmašťovací alkalický čisticí prostředek


