
Rengørings- og affedtningsm
idler

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TEKNISK DATABLAD

Bio-Paste
HACCP-GODKENDT RENGØRINGS- OG POLERINGSPASTA

Rengør, polerer og beskytter samtidigt.

100 % bionedbrydelig.

Ideel til catering og store virksomheder.

Ugiftig.

Ikke brændbar.

Ikke hudirriterende.

Efterlader en hydrofobisk film (vandresistent).

Meget økonomisk i brug.

Produkt [BPA]

Karakteristika

• Bio-Paste er en universel og 100 % bionedbrydelig rensepasta.
• Bio-Paste polerer uden risiko for ridser.
• Gentagen brug fornyer glansen og kvaliteten af hårde ridsede 

overflader.
• Bio-Paste kan anvendes til rengøring ifølge teknikker og forskrifter 

fastsat i HACCP normerne.
 

Anvendelsesomrader

• Bio-Paste renser, polerer og beskytter sølv, kobber, krom, rustfrit 
stål, tin, aluminium, akryl, glaskeramiske kogeplader, vægfliser, 
bløde og hårde natursten, gravsten,...

• Ideel til brug i storkøkkener.
• Rengør alle afløb i krom og rustfrit stål, drypbakker, vaske og 

dråbeopsamlere, ølhaner, brusere, bade, vaskekummer, bideer,...
• Ideel til at rengøre syntetiske materialer som havemøbler, skodder, 

vinduer, verandaer,...
• Rengøring af ski, campingvogne, både, motorcykler, surfboards,...
• Rengøring af sod på glasset i ovne, kaminer, petroleumsovne,...
 

 
 
 

Emballage

Bio-Paste - lille dåse 600gr 477001375

Tekniske info

• Udseende: fast form.
• Duft: citrus.
• Viskositet mPa.s/20°C: 100000.
• pH: 10,1.
• Opløselighed i vand: ikke opløselig, skaber en 

suspension i vand.
• Smeltepunkt/smelteområde: 0°C.
• Kogepunkt/kogeområde: 100 °C.
• Damptryk/20°C hPa: 23,32.
• Holdbarhed: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
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Anvendelse

• Må ikke anvendes på malede eller lakerede overflader!
• I tvivlstilfælde foretages først en prøve!


