
Produktprofil
■ Til koncentreret anvendelse ved betjening af dybfryserum.
■ Ingen afrimning eller fjernelse af varer fra lager nødvendigt. Dermed tids- og omkostningsbesparende.
■ NOWA frigo har afrimende egenskaber. Produktet er effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs.
■ å grund af produktets antændelighed er det vigtigt at være opmærksom på de særlige foranstaltninger, der 
    skal tages, for at garantere sikkerheden under arbejdet.

Anvendelsesområde
■ Se doseringstabellen for korrekt dosering.
■ Velegnet til alle alkoholresistente metal- eller plastmaterialer og overflader i kølerum samt til 
    keramiske fliser.
■ Også velegnet til anvendelse på kølediske.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. Kontroller materialets egnethed på et diskret sted inden brug. For 
yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. På basis af disse informationer kan en eksplosions-
fare udelukkes, hvis de nævnte temperaturområder i tabellen overholdes. Hvis det ikke kan sikres, at de 
ovennævnte temperaturområder kan overholdes, skal rengøringsapparaterne være konstrueret, så de er 
eksplosionssikre.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Kan bruges indtil
-30°C.

Gulv Påfør med 
singledisc-
maskine med
en børste eller en
rullebørstemaskine
med nylonhår. Derpå
tørres eller støvsuges
overfladen grundigt.

Påføring og dosering
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Teknisk information

NOWA frigo

pH-værdi 8

Brugsklart rengøringsmiddel til dybfryserum
■ Ingen afrimning    ■ Ingen lagerfjernelse   ■ Op til -30 °C.

Salgsenheder

Ordner No.: 713887     1 x 10 L 

Deres betroede partner hos Dem 
selv

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

Vægge Påfør på fliser.
Lad det virke 5-10 
min. Fjern smuds med 
tør klud. Tør overfla-
der hvis nødvendigt.


