848 - AMEWASH
EXTREEM KRACHTIGE SCHUIMREINIGER
Eigenschappen
Sterk geconcentreerd en zeer effectief biologisch afbreekbaar corrosief reinigingsmiddel. Door de unieke
productsamenstelling wordt extreem zware industriële vervuiling eenvoudig verwijderd. Amewash laat een
schitterende glans achter op het behandelde oppervlak en is inzetbaar op harde en zachte ondergronden.
Amewash heeft antibacteriële eigenschappen en bevat geen kleur- en geurstoffen. Uitermate geschikt als
ondersteuning van desinfectie; speciaal wanneer ingezet in combinatie met Americol Sanitizer 945. pH waarde is
13,5.
Toepassing
Verwijderen van extreem zware industriële vervuiling. Amewash is zeer goed inzetbaar als schuimreiniger. Kan
handmatig worden gebruikt, maar ook met behulp van een hogedrukreiniger en schuimlans. Dit product is A1
gecertificeerd en hierdoor uitermate geschikt binnen een HACCP plan. Uiterst krachtige detergent voor industrie
(garages, werkplaatsen en fabrieken), scheepvaart, offshore, landbouw, petrochemie, procesindustrie,
kunststofverwerkende industrie, drukinkt- en verfindustrie, institutionele industrie en voedingsmiddelen
industrie.
Gebruik
Schuimreiniging - Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-3% (1:50-1:33). Maximaal 10%
(1:10), minimaal 0,7% (1:150). Bij gebruik van een hogedrukreiniger met schuimlans: eerst met weinig druk het
oppervlak inschuimen en vervolgens met water afspuiten. Het gebruik van warm water verhoogd de reinigende
werking.
Desinfecteren / Sanitizen – Anbrengen met behulp van hoge druk equipment (met schuim pistool). Afhankelijk
van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-3% (1:50-1:33). Maximaal 10% (1:10), minimaal 0,7% (1:150).
Enige tijd laten inwerken. Vervolgens het oppervlak met schoon water afspuiten (medium / hoge druk).
Vervolgens Americol Sanitizer 945 aanbrengen. Volg hiervoor de specifieke product instructies.
Veiligheid & Milieu
Amewash is biologisch afbreekbaar (28 dagen Close Bottle TestC02 > 60%; 28 dgn; OECD 301B). Bij voorkeur
vorstvrij opslaan.
Karakteristieken
- Biologisch afbreekbaar
- Geformuleerd zonder geur- en kleurstoffen
- Uitermate geschikt als reiniger ter ondersteuning van desinfectie
- Is handmatig te gebruiken, maar ook met behulp van een hogedrukreiniger (met schuimlans)
- Genereert bijzonder actief schuim
- Corrosieve etikettering
- A1 gecertificeerd(1795093)

