Neodisher® Floor ACTIVE
Vloeibaar alkalisch reinigingsproduct
Neodisher® FLOOR ACTIVE
wordt gebruikt als grondreiniger voor wanden, slipvrije tegels en vloeren en alkalibestendige
kunststoffen. Neodisher® Floor Active heeft uitgesproken vet-en eiwitoplossende eigenschappen, in
combinatie met een uitstekende verhouding alkaliteit, reinigingsversterkende en vuildispergerende
bestanddelen, actief chloor en schuimende tensiden.
Neodisher® Floor Active mag niet gebruikt worden voor de reiniging van aluminium, aluminiumlegeringen of lichte en verzinkte oppervlakken. Neodisher® Floor Active kan gebruikt worden bij alle
waterhardheden.

Gebruiksaanwijzing en dosering
Via lagedruk- of schuimapparatuur: 2 – 5 %
Bij lichte vervuiling : 2 % 20 ml/l
Bij sterke vervuiling : 2 – 5 % 20 – 50 ml/l
Na een inwerktijd van 10 – 15 min goed afspoelen.
Nooit mengen met andere producten.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoud volgens EG-richtlijnen:
< 5 % niet-ionische tensiden, fosfaten, bleekmiddelen op chloorbasis
5 – 15 % zeep
Soortelijk gewicht (20°C): 1,2 g/cm³
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 10 g/l 12,5 – 13
Viscositeit (concentraat, 20°C): < 50 mPas
Titreerfactor: 1,38 volgens neodisher®-titreerhandleiding
Bewaring: Tussen 8 en 25°C. Beperkte houdbaarheid door de afbouw van het actief chloorgehalte.
Vorstvrij bewaren en beschermen tegen direct zonlicht.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool/ C – bijtend
bevat kaliumhydroxide, natriumhypochloriet (1 – 5 % actief chloor)
Gevaaraanduidingen
R 35 Veroorzaakt ernstige verwondingen
R 50 Zeer giftig voor in water levende organismen
Voorzorgsmaatregelen
S 50 Niet mengen met zuren
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen
S 27 Vervuilde, doordrenkte kleding onmiddellijk wisselen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen
S 36/37/39 Tijdens het gebruik geschikte handschoenen, kleding en gezichtsbescherming dragen.
 vervolg
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Neodisher® Floor ACTIVE
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
S 45 Bij ongeval of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen
S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

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
323330

Verpakkingsvorm
jerrycan 10 lit
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