TEKNISK DATABLAD

UNIK MULTIFUNKTIONEL SKUMSPRAY TIL NATURLIGE AFLEJRINGER
Behagelig lugt.
Sikker i anvendelse, selv på sensitive overflader.
Pletfri resultat, efterlader ingen spor, udtværinger eller andre mærker.

Produkt

Tekniske info

Karakteristika
• Udseende: let skummende væske i aerosol.
• Basis: rengøringsmiddel, alkohol, additiver,
parfume, demineraliseret vand.
• Farve: gennemsigtig.
• pH: 10,4.
• Rumvægt: 0.900 ved 20°C.
• Flammepunkt: ingen.
• Holdbarhed: 36 måneder, hold tør, kølig og
frostsikker.
• Sikkerhedsforanstaltninger: Se
sikkerhedsdatabladet.

Emballage
TT-1004 Multifoam - spraydåse 500ml

482001118

• Universal, effektiv skumspray til sikker fjernelse af naturlig
forurening fra alle vandafvisende overflader, også lodret.
• Nem, sikker og hurtig at bruge. indeholder ingen slibemidler og
har en behagelig lugt.
• Efterlader ingen spor, udtværinger eller farvede mærker på
overflader.
Anvendelsesomrader
• Industri
Ideel til rengøring og affedtning af kontor, køkken og
baderumsmøbler, vaske i rustfrit stål og aluminium, fliser, badekar,
belysning, lakerede og emaljerede overflader, læder og imiterede
lædersæder, computerdele fra skærm til tastatur, porcelæn, spejle,
gulvtæpper,...
• Autoværksteder
Rengør alle polerede, krombelagte, lakerede og plastbelagte
overflader så som fælge, sæde- og dørpolstring. Fjerner nikotin,
striber af skosværte, selv insektekskrementer og døde insekter på
forruder og forlygter.
• Motorcykler
Fjerner fedt, snavs og harpiks på fælge, skærme, forrude, tøj,...

Anvendelse
• Ryst inden brug.
• Påfør produktet, og lad det trænge ind et øjeblik.
• Tør af med en ren, fnugfri klud.
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Rengøringsmidler

TT-1004 Multifoam

• Polér med en tør klud.

Rengøringsmidler
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