Produktové informácie

Techniclean FC Plus
Priemyselný alkalický čistiaci prostriedok na podlahy

Popis produktu
Castrol Techniclean ™ FC Plus je kvapalná alkalická odmasťovacia a čistiaca kvapalina obsahujúca vysoko efektívne
biologicky odbúrateľné povrchovo aktívne látky.

Použitie produktu
Techniclean FC Plus je navrhnutý pre použitie na čistenie priemyselných podláh a pre umývacie stoly. Techniclean FC
Plus efektívne čistí silne zašpinené povrchy od olejov, plastických mazív, emulzií alebo prachu.
Techniclean FC Plus veľmi málo pení pri izbovej teplote. Ďalej je vhodný pre použitie v zariadeniach údržby, ako sú
automatické podlahové umývacie stroje alebo vysokotlakové umývacie zariadenia. Možno ho použiť aj pri ručnom
umývaní za pomocou kefy alebo mopu.

Podmienky použitia
Odporúčaná koncentrácia: 0,5-5 % (závisí na úrovni znečistenia).

Výhody
Pokročilý aditivačný balíček zaisťuje rýchle odstránenie nečistôt aj po krátkej dobe pôsobenia - zlepšenie kvality
pracovného prostredia
Nízka penivosť za všetkých teplôt - dovoľuje nasadenie v strojoch s mokrou vákuovou metódou umývania
Neobsahuje silné komplexačné činidlá - nedochádza ku kontaminácii odpadovej vody
Rýchloschnúca protišmyková úprava nezanecháva žiadne lepivé zvyšky
Všestranný produkt - ideálne pre umývanie podláh a čistenie pri všeobecnej údržbe
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Typické parametre
Názov

Metóda

Vzhľad

vizuálne

Hustota pri 20 °C

DIN 51757

pH (5 %)

Jednotka Typická hodnota
číra svetlo žltý kvapalina
kg/m3

1094
12,3

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Odporúčanie pre uživateľa
Pred umývaním citlivých materiálov, ako je hliník, zinok alebo povrchy s náterom, odporúčame vykonať test kompatibility.

Skladovanie
Aby sa zabránilo znehodnoteniu produktu, udržujte kontajner / sud s produktom vždy starostlivo uzavretý. Pre optimálnu
stabilitu produktu skladujte medzi 5 až 45 °C, na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečnéh
ožiarenia, prednostne v miestnosti. Chráňte pred mrazom a prienikom vody. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
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