Caraform® NOVA
Handafwasmiddel.
Vloeibaar concentraat.

Belangijkste toepassingsgebied :


Voor de manuele vaatwas van alle gangbare materialen zoals glas, porselein, kunststof,
aluminium en roestvrij staal (bijvoorbeeld in grootkeukens, slagerijen, bakkerijen)



Ook geschikt voor handmatig reinigen van oppervlakken, tafels, enz.

Eigenschappen :


Verwijderd betrouwbaar alle soorten voedselresten



Effectief bij het verwijderen van hardnekkig achterblijvende vette resten



Geschikt voor alle gangbare materialen zoals glas, porselein, kunststof, aluminium en RvS



Caraform Nova is gecertificeerd met het EU Ecolabel. De reinigende werking en zijn
milieuvriendelijke eigenschappen voldoen aan de Europese regelgeving met betrekking tot de
ecologische eisen aan de ingrediënten en verpakkingen.

Speciale eigenschappen :


Uitstekende huidverdraagzaamheid



Zuinig in gebruik



Milieuvriendelijke formule zonder parfum

GEBRUIK EN DOSERING.
Doseer Caraform Nova volgens onderstaande aangegeven hoeveelheid.
De te behandelen voorwerpen onderdompelen en de caraform nova enige minuten laten inwerken ;
daarna grondig afwassen en goed naspoelen.

Lichte of dagelijkse vervuiling : 0,03 % = 0,3 ml/l water

Dosering per 5 liter = 1,5 ml

Sterkere vervuiling :

Dosering per 5 liter = 2 ml

0,04 % = 0,4 ml/l water
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Caraform® NOVA


Alleen voor professioneel gebruik



Voor een economische en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige
doseerapparatuur of doseeraccessoires aanbevolen. Wij zullen U hierbij graag adviseren.



Niet vermengen met andere producten



Voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen goed met drinkwater naspoelen

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen conform EG-richtlijnen 648/2004 :
5 -15 % anionische tensiden
< 5 % niet-ionogene tensiden, amfotere tensiden en conserveringsmiddelen (kaliumsorbaat)

pH-waarde

ca.5 (0,4 ml/l , in gedemineraliseerd water, 20°C )

Soortelijk gewicht

1,03 g/cm³ (20°C)

Viscositeit

< 250 mPas (concentraat 20°C)

Bewaring : Bij temperaturen tussen 0 en 30°C. Bij correcte opslag 36 maanden houdbaar.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Identificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG
Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetten niet aan de reglementering
onderworpen.
Het product valt overeenkomstig de CLP verordening (EG) nr. 1272/2008 niet onder de
etiketteringsplicht.
Er zijn bijgevolg geen specifieke voorzorgsmaatregelen vereist. De gebruikelijke zorgvuldigheid in
acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen geldt. Bij correct gebruik zijn er
verder geen voorzorgsmaatregelen vereist.

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
Jerrycan
Karton
Karton

Inhoud
10 liter
6 x 2 liter
12 x 1 liter

Bestelnummer
317930
317942
317949

Versie 1/08/2016 (vervangt alle vorige versies, zijnde-)
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