Neoblank spray®
Voor het onderhoud van roestvrij stalen oppervlakken en apparaten.
Verwijdert:

Vingerafdrukken, verkleuringen, water- en loogstrepen, stof en
licht vette vervuilingen

Gebruik:

in grootkeukens, voedingsindustrie, centrale sterilisatie

GEBRUIK EN DOSERING
Neoblank® onverdund, doch spaarzaam, op het gereinigde en droge oppervlak sproeien en met een droge
doek verdelen en opblinken.
Neoblank® is reukloos, materiaalbeschermend en niet giftig en op basis van paraffine-olie DAB.
De beschermfilm die achterblijft kan door reiniging worden afgespoeld.
Scharnieren en verbindingen worden losgemaakt. Roestvrij stalen oppervlakken behouden een doffe,
gelijkmatige glans zonder vingerafdrukken, verkleuringen, strepen of vlekken.
Niet mengen met andere producten.
!!!

ENKEL GEBRUIKEN OP KOUDE /AFGEKOELDE OPPERVLAKKEN !!!

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
< 5 % niet-ionische tensiden
>30 % aliphatische koolwaterstoffen
drijfgas (propaan/butaan)
Soortelijk gewicht
Viscositeit

1,26 g/cm³ (20°C)
< 100 mPas (concentraat 20°C)

Bewaring : Vorstvrij bewaren
Niet blootstellen aan zonlicht en temperaturen boven 50 °C.
48 maanden houdbaar

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
gevarensymbool: F+ zeer licht ontvlambaar
Gevaaraanduidingen
R 12
Zeer licht ontvlambaar
Voorzorgsmaatregelen
S 16
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen –niet roken
S 23
Damp/spuitnevel niet inademen
S 51
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
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Neoblank spray®
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren
van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad

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
Karton

Inhoud
12 x 400 ml

Bestelnummer
330990
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