
NOWA frigo

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

Nadaje się do
stosowania do -31°C.
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c. Ściany Stosować

nierozcieńczony na
płytkach. Pozostawić
na 5-10 minut. Usunąć
zabrudzenia suchą
ścierką. W razie
potrzeby wytrzeć do
sucha.
Podłogi Stosować
z maszyną
jednotarczową
wyposażoną
w szczotkę lub
szczotkę walcową z
nylonowym włosiem.
Następnie zetrzeć lub
odkurzyć dokładnie
powierzchnię.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia mroźni
■ Bez rozmrażania ■ Bez wynoszenia produktów ■ Mycie do -30°C

Profil produktu
■ Do stosowania w koncentracie w przypadku mycia mroźni.
■ Możliwość stosowania bez konieczności rozmrażania lub wynoszenia produktów, dzięki czemu przyczynia się do

oszczędności czasu i kosztów.
■ NOWA frigo ma właściwości odladzające powierzchnię. Skutecznie usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia.
■ Ze względu na wysoką palność tego produktu, ważne jest, aby zwrócić uwagę na specjalne środki bezpieczeństwa w

miejscu pracy.
■ W koncentracie można stosować wyłącznie z urządzeniami i maszynami o budowie zapobiegającej wybuchom.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu, metalowych lub plaskowych, jak również

płytek ceramicznych, w pomieszczeniach mroźni.
■ Nadaje się także do stosowania na ladach chłodniczych.
■ Dla poprawnego dozowania należy stosować stężenia podane w tabeli.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713887  1 x 10 L

Wartość pH 8
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