
Productprofiel
■ In geconcentreerde vorm toepasbaar in werkende koelruimtes.
■ Geen ontdooiing of heropstarten nodig, levensmiddelen kunnen in de ruimte blijven. Hierdoor 

tijd- en kostenbesparend.
■ NOWA frigo heeft antivrieseigenschappen. Het is zeer krachtig tegen olie- en vetvervuilingen.
■ Gezien dit product zeer ontvlambaar is, is het belangrijk te wijzen op de bijzondere maatregelen 

voor de veiligheid op het werk.

Toepassingsgebied
■ Voor de juiste dosering zie doseertabel.
■ Geschikt voor alle alcolholbestendige materialen in metaal of kunststof en oppervlakken in koelruimtes, 

eveneens geschikt voor keramische tegels.
■ Geschikt voor de toepassing in koeltoonbank.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. 
Test voorafgaand aan het gebruik de geschiktheid van het materiaal op een onopvallende plek. Voor nadere 
informatie zie veiligheidsinformatieblad. Op basis van deze informatie kan een explosiegevaar worden uit-
gesloten als de in bovenstaande tabel aangegeven temperatuurbereiken in acht worden genomen. Indien 
de bovengenoemde temperatuurbereiken niet op veilige wijze kunnen worden gehandhaafd, dan dienen de 
reinigingsmiddelen explosieveilig ontworpen te zijn.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen in de geselecteerde afvalcontainer.

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

Toepasbaar tot -31°C.

Vloer Toepassing met
een éénschijfsma-
chine
met borstel of
borstelrolmachine
met nylon
borstels. Nadien
oppervlak grondig
vegen of stofzuigen.
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Technische informatie

NOWA frigo

pH-waarde 8

Gebruiksklare reiniger voor diepvriesruimtes
■ Geen ontdooiing    ■ Leegmaken van koelruimte onnodig   ■ Tot -31 °C

Verpakking

Artikelnr.: 713887     1 x 10 L 

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00

Muren Gebruiken op
tegels. Laat 5-10
minuten inwerken.
Verwijder vervuilin-
gen met een droge
doek. Veeg de
oppervlakken droog
indien nodig.


