Bio Degreaser Atox 500
Niet emulgerende ontvetter voor de verwijdering van olie- en vetvervuilingen,
ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie met NSF K1 registratie

Nonfood Compounds
Program Listed K1
Registration # 144112

• Laat geen sluier en/of geur achter
• Door zijn niet emulgerende werking is de Bio Degreaser Atox 500 toegelaten voor
verwerking via een olie-/waterafscheider
• Vrij van gechloreerde koolwaterstoffen
• NSF geregistreerd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie, toegelaten voor
categorie K1

Toepassing/Eigenschappen
Bio Degreaser Atox 500 wordt vooral toegepast voor
het reinigen van met olie, vet en vuil
gecontamineerde machineonderdelen e.d. Het
product kan worden gebruikt in een dompelbad met
een onderdelenreiniger of manueel.

Opmerking
Onderdelen waarbij roestvorming voorkomen moet
worden, dienen niet met water maar met schone Bio
Degreaser Atox 500 te worden afgespoeld en daarna
droogblazen.

Kenmerken
Gebruiksaanwijzing
Bij gebruik in de voedselverwerkende industrie mag
het product uitsluitend worden toegepast in nonprocessing zones. Na reiniging behandelen met
detergent en grondig naspoelen met leidingwater.
Hierna kan het behandelde object worden
teruggeplaatst in ruimtes waar voeding wordt
verwerkt.
Dompelreiniging
Bio Degreaser Atox 500 wordt in dompelbaden
onverdund en onverwarmd toegepast. Leg de
onderdelen in het bad en laat het afhankelijk van de
vervuiling enige tijd inwerken. Daarna onderdelen uit
het bad nemen en goed met een krachtige
waterstraal afspuiten.
Reiniging met ontvettingsunits of manueel
Het product aanbrengen op het onderdeel d.m.v. een
borstel of spuit. Door licht te borstelen wordt de
reiniging sterk verbeterd, 5 – 10 minuten laten
inwerken en daarna grondig afspoelen met water.

Kleur
Dichtheid (20°C)
pH (concentraat)
Vlampunt (Closed Cup)

:
:
:
:

kleurloos
ca. 0,78 kg/l
niet van toepassing
> 75 °C

Veiligheidsinformatie
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).

Toelatingen
Geregistreerd bij het NSF, categorie K1
(registratienummer 144112). K1: Het product kan
gebruikt worden als ontvetter in zones waar geen
contact (direct of indirect via dampen) tussen het
product en levensmiddelen kan voorkomen, voor
meer informatie raadpleeg www.nsf.org.

VECOM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert
De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording
nemen. Contactgegevens: sales@vecomchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

www.vecomchemicals.nl

