Multi Cleaner
Licht alkalisch algemene ontvetter
• Krachtig reinigingsmiddel
• Geschikt voor algemene reiniging
• Veilig te gebruiken op alle gebruikelijke constructiematerialen, alle soorten uitgeharde
lak, kunststoffen en rubber

Overige

Toepassing
Multi Cleaner wordt gebruikt voor het algemeen
onderhoud van machines, vloeren, kunststof
opbouwen etc.
Multi Cleaner is volkomen veilig te gebruiken op alle
soorten uitgeharde lak. Lichte olie- en
vetvervuilingen, vervuilingen van huishoudelijke aard
en atmosferische vervuilingen worden moeiteloos
verwijderd.
Non ferro metalen zoals tin, zink en gegalvaniseerd
materiaal zijn in mindere mate geschikt om te
behandelen.
De Multi Cleaner kan gebruikt worden middels een
dompelbad, circulatie, ultrasoon cleaning, manueel.

Multi Cleaner, afhankelijk van de vervuilingsgraad,
met water verdunnen in een verhouding van 1:5 tot
1:50.
Leg de te reinigen onderdelen in het dompelbad of
circuleer de oplossing. Na ongeveer 15 minuten
inwerken krachtig met water spoelen of in geval van
circulatie de oplossing aflaten en het systeem
doorspoelen met water tot pH neutraal. Ingeval van
RVS, ferro metaal, kunststof enz. kan de reinigingstijd
verlengd worden.
Reinigingstemperatuur 20 – 60 °C.

Kenmerken
Licht alkalische vloeistof.

Gebruiksaanwijzing
Algemeen
Multi Cleaner wordt voor zware vervuilingen puur
toegepast en aangebracht door middel van spuiten en
borstelen (niet bij non ferro metalen). Voor minder
zware vervuilingen kan het product, afhankelijk van
de vervuilingsgraad, met water verdund worden in
een verhouding van 1:5 tot 1:50 en aanbrengen door
middel van spuiten en borstelen. Na ongeveer
15 minuten inwerken krachtig met water spoelen.
Ingeval van RVS, ferro metaal, kunststof enz. kan de
reinigingstijd verlengd worden.
Reinigingstemperatuur 20 – 60 °C.

Kleur
Dichtheid (20°C)
pH conc.
Vlampunt (C losed Cup)

: groen
: 1,05 kg/l
: ca. 9
: n.v.t.

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).

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
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