Foam-Cleaner Organic
Schuim-Reiniger
Beschrijving

Argos Oil Foam-Cleaner Organic is een sterk alkalisch schuim-reiniger te gebruiken in alle soorten
schuimapparatuur, voor het reinigen en ontvetten op plaatsen waar hygiëne een vereiste is zoals in
de voedsel verwerkende industrie, veestallen, etc.

Eigenschappen:

Argos Oil Foam-Cleaner Organic reinigt / ontvet in de diepte, beperkt het slipgevaar op onder
andere vloeren, verwijdert allerlei straat- en verkeersvuil zoals, koolstof aanslag, uitlaatgassen, olie,
etc. van lakken, zeilen, kunststoffen en plaatmaterialen. Bij regelmatig gebruik zelfs zonder te
borstelen. Product kan toegepast worden zelfs bij hard water.

Gebruiksaanwijzing:

Hoge druk reiniger: Afhankelijk van de vervuilingsgraad een oplossing aanbrengen van 100ml tot
600ml in 10 liter lauw water. Enkele minuten laten inwerken en indien nodig schrobben. Naspoelen
met schoon water onder hoge druk.
Schuimapparatuur: Afstellen totdat er voldoende droogschuim ontstaat, 300ml tot 500ml per 10
liter water ( niet op laten drogen ). Product dringt snel in de vervuiling en weekt deze zodoende los.
Enkele minuten laten inwerken, naspoelen met schoon water onder hoge druk.
Argos Oil Foam-Cleaner Organic voldoet aan de eisen welke gelden voor reinigingsproducten voor
oppervlakken die in contact komen met voedingswaren. Bij sterke proteïnen vervuiling, zoals bloed
en eiwitten, wordt vooraf spoelen met koud water aanbevolen.

Typische
standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/m3
Kleur
Ph

1010
Kleurloos tot lichtgeel
13
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd,
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

