
VK7
Productomschrijving
Multiclean is een mild alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel ontwikkeld voor het reinigen 
van licht tot matige vervuilingen.

Belangrijke eigenschappen
• Multiclean is een mengsel van silicaten, sekwestranten en sterk schuimende 

bevochtigers en emulgatoren. De uitgekiende formulering geeft een effectieve 
reiniging zonder sterke alkaliteit of gevaarlijke oplosmiddelen. Het kan toegepast 
worden op de meeste type oppervlakken inclusief kunststof en zachte metalen zoals 
aluminium.

• Multiclean. is economisch in gebruik en algemeen toepasbaar. Het is aan te bevelen 
te gebruiken voor lichte tot matige vervuilingen. Het kan gebruikt worden voor het 
reinigen van vloeren, muren, etc. Geschikt voor zowel hard als zacht water.

• Multiclean is handmatig toe te passen en als oplossing om vervuiling te weken. Het 
is ook geschikt voor centraal ringleiding systeem.

Voordelen
• Zeer goede reinigend en vuiloplossend vermogen

• Algemeen toepasbaar en economisch in gebruik

• Geschikt voor gebruik op kunststof en zachte metalen

• Toepasbaar in hard en zacht water

• Makkelijk afspoelbaar

Gebruiksaanwijzing
Reinigingsmethode:

- Grof vuil verwijderen

- Reinigingsoplossing van boven naar beneden opbrengen

- 10-20 minuten laten inwerken (niet laten indrogen)

- Indien noodszakelijk met kunststof borstel vuile plekken behandelen

- Afspoelen met schoon water
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Technische gegevens
Uiterlijk   Heldere, kleurloze vloeistof

S.g (20°C)  1.04

PH (1% opl.)  11.4

COD   98 gO2/kg

N   1 g/Kg

P   N.A.

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden 
als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Opslaan in de originele gesloten verpakking of (indien gewenst) in een daarvoor 
goedgekeurd opslagsysteem. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie 
over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde 
productveiligheidsblad.

Product toepasbaarheid
Multiclean kan in de aanbevolen concentraties en temperatuur veilig toegepast worden 
op de meest gangbare materialen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. 
Altijd na gebruik het oppervlak grondig naspoelen met schoon water (binnen 1 uur).

Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik 
van dit product.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer  Verpakkingsgrootte

7509290  20L
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