Caraform®UNIVERSAL
Vloeibaar neutraal reinigingsmiddel met goede emulgerende en dispergerende eigenschappen Reukloos

Verwijdert :

Anorganische vuilresten, vooral vette afzettingen

Gebruiksgebieden : Reiniging van oppervlakken en apparaten in de voedingsindustrie en
grootkeukens

Caraform® UNIVERSAL
Is een neutraal, sterk geconcentreerd reinigingsmiddel. De specifieke tensiden en additieven
verlenen aan dit reinigingsproduct zijn zeer goede werkzaamheid. Het onderscheidt zich van de
gebruikelijke huishoudproducten door zijn geschiktheid voor reiniging van zeer sterke vervuilingen
in de voedingsindustrie en levensmiddelenverwerking.
Caraform® Universal tast de huid niet aan en veroorzaakt slechts in uitzonderlijke gevallen
allergieën. Door de afwezigheid van parfum is Caraform® Universal zeer geschikt voor gebruik
in de levensmiddelenindustrie en grootkeukens.
Caraform® Universal is materiaalbeschermend en universeel te gebruiken. Omwille van zijn
geconcentreerde samenstelling wordt het gebruik van een doseerpomp aanbevolen.
Ook te gebruiken in dompelbaden

DOSERING :
Algemeen gebruik : 0,05 – 0,2% = 0,5 - 2 ml/l water
Indien mogelijk in een warme oplossing, om de werking te versterken.

Dompelbaden

: Oplossing maken met 0,1 – 0,2 % = 1 - 2 ml/l water
Wasgoed 20 – 30 min in oplossing laten liggen, afborstelen, afspoelen

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
5 - 15 % niet-ionische tensiden, anionische tensiden
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,0 gr/cm3
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C) : 0,05 - 0,2 %
Viscositeit (concentraat, 20°C) : 1000 mPas
Bewaring : tussen 0 - 30°C

6,3 – 6,9
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Caraform® UNIVERSAL
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATEGELEN
Gevaarsymbool Xi- Irriterend product
Bevat (1,3,5-Tris [2-hydroxyethyl]-hexahydro-1,3,5,-triazin
Gevaaraanduidingen
R 36 Irriterend voor de ogen
Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen met veel water en aansluitend een arts
raadplegen
S 46 Bij inname onmiddellijk een arts raadplegen en hem etiket of verpakking 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
322113
322126
322130
322142
322149

Verpakkingsvorm
vat
200 kg
jerrycan
20 lit - standaard in voorraad
jerrycan
10 lit - standaard in voorraad
karton
6 x 2 lit - standaard in voorraad
karton 10 x 1 lit
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