Bio Degreaser 165
Niet emulgerend reinigingsmiddel voor het verwijderen van minerale olie- en
vetvervuilingen
• Snelle splitsing van vervuild reinigingsmiddel en water
• Werkt snel en is gemakkelijk

Toepassing
BIO DEGREASER 165 is een niet-emulgerend
reinigingsmiddel op basis van voornamelijk alifatische
koolwaterstoffen en oppervlakteactieve stoffen.
BIO DEGREASER 165 is geschikt voor het verwijderen
van de meeste minerale oliën, vetten en
conserveermiddelen.
BIO DEGREASER 165 is veilig te gebruiken op de
meeste metalen. Onverdund bij kamertemperatuur
kan het ook op de meeste kunststoffen, verven,
epoxy- en zinksilicaat-coatings gebruikt worden.

N.B. Voorwerpen waarbij roestvorming vermeden
moet worden niet met water afspoelen.
(Gebruik hiervoor b.v. DEGREASER 156)

Kenmerken
Kleurloze vloeistof met karakteristieke geur.
Niet emulgeerbaar met water.
Kleur
Dichtheid (20°C)
pH conc.
Vlampunt (Closed Cup)

:
:
:
:

kleurloos
0,79 kg/l
n.v.t.
66 °C

Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinformatie

Reinigen in dompelbaden
BIO DEGREASER 165 wordt hierbij onverdund
toegepast. Eventueel verwarmen tot maximaal 45 C
met behulp van een verwarmingsspiraal.
Breng de te reinigen onderdelen in het bad en laat ze
hierin enkele uren weken. Hierna de onderdelen uit
het bad halen en met een krachtige waterstraal
afspuiten.

De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over
de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).

Spuitmethode
Spuit de te reinigen onderdelen / het te reinigen
oppervlak goed vochtig in met het onverdunde BIO
DEGREASER 165. Na een inwerktijd van circa 10
minuten afspuiten met water onder druk.
Algemeen onderhoud
Voor het reinigen van vloeren en machinerieën
gebruikt men BIO DEGREASER 165 onverdund.
Bevochtig de te reinigen oppervlakken en laat het
product 20-60 minuten inwerken. Tussentijds af en
toe borstelen en grondig afspoelen met water.
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