Caraform® N18
Neutraal reinigingsmiddel voor manueel gebruik
Verwijdert :

Voedselresten, vet- en andere vuilresten

Gebruiksgebieden : Reiniging van vaatwerk en werkvlakken in de grootkeuken en
voedingsindustrie.
Reiniging van gevoelige materialen, zoals gelakte oppervlakken, enz… .

Caraform® N18
is een neutraal reinigingsmiddel met aangename citroengeur. Door zijn huid- en materiaalbeschermende eigenschappen is Caraform®N18 universeel te gebruiken in de grootkeukenen gebouwenreiniging.
Caraform®N18 is inzetbare voor de manuele reiniging van serviesgoed, apparatuur en
onderdelen, transportbanden en oppervlakken in de grootkeuken en levensmiddelenindustrie.
Tevens toepasbaar bij kwetsbare – bijvoorbeeld gelakte – oppervlakken en in autoclaven en
pasteurisatieketels in de levensmiddelenindustrie.
GEBRUIK EN DOSERING
Handmatige afwas : 1 – 4 ml/l

0.1% - 0.4%

Apparatuur en uitneembare onderdelen : 1 – 4 ml/l

0.1% - 0.4%

Roestvrij stalen oppervlakken : 1 ml/l

0.1%

Kwetsbare oppervlakken zoals deuren, ramen, auto’s : 1 ml/l

0.1%

Transportbanden : 1 - 2 ml/l

0.1% - 0.2%

Bij gebruik in autoclaven en pasteurisatieketels : 1 ml/l
(ter voorkoming van afzetting van vet en eiwitten )

0.1% - 0.4%

Warme oplossingen versterken de reinigingskracht.
Omwille van zijn geconcentreerde samenstelling is het gebruik van een doseerpomp
aangeraden.
Gebruiksoplossing na afloop goed wegspoelen.
Niet mengen met andere producten. Enkel voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
< 5 % niet-ionische tensiden
5-15 % anionische tensiden
conserveermiddel en geurstof (Limonene)
Soortelijk gewicht (20°C): 1,0 g/cm³
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 1 – 4 ml/l
Viscositeit (concentraat, 20°C): 200 - 250 mPas

6,6 – 6,8

Bewaring : vorstvrij opslaan
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Caraform® N18
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
gevarensymbool Xi- irriterend
Gevaaraanduidingen
R36 Irriterend voor de ogen
Voorzorgsmaatregelen
S26 Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen
S46 Ingeval van inname onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.
De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid
vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
340313
340326
340338

Verpakkingsvorm
vat
200 kg (op bestelling)
jerrycan
20 kg
karton
4 x 5 lit (op bestelling)
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