
F2d
Productomschrijving
Krachtige reiniger op basis van solventen voor doeltreffende verwijdering van minerale 
en synthetische oliën, organische vetten en strepen van banden en teer. Het product is 
een uitstekende ontvetter die speciaal ontwikkeld werd voor industriële omgevingen 
evenals voor ruimtes waar er met voedsel wordt gewerkt.

Belangrijke eigenschappen
• Formule op basis van alkali en solventen

• Hoog emulsifiërend vermogen

• Middelmatig schuimend, snelwerkend

• Veelzijdige toepassing

Voordelen
• Snelle en diepgaande verwijdering van minerale oliën en vetten, van oude 

olieophopingen en van vele synthetische vlekken

• Behoudt het losgemaakte vuil in een oplossing voor eenvoudige verwijdering

• Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines

• Eveneens geschikt voor natte mopsystemen, éénschijfsmachines en handmatig 
gebruik

 
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Verdund gebruiken. 

Emmer:  50 ml / 5 L (1%). Maximaal 5%.

Machine:  100 ml voor 10 L (1%). Maximaal 2,5%.

Toepassing:
Handmatig:

Doseer het product in een emmer met water en breng de oplossing aan op het 
oppervlak. Laten inwerken en schrobben. Vervolgens de vervuilde oplossing afnemen.

Machine:
Doseer het product in een volle watertank van een éénschijfsmachine of 
schrobzuigmachine en breng de oplossing aan op het oppervlak. Kort laten inwerken en 
schrobben. Vervolgens de vervuilde oplossing afnemen.

Gebruik de indirecte methode bij hardnekkig vuil. Schrob de vloer zonder de opzuiging te 
gebruiken. Laat het 5 à 10 minuten inwerken. Vervolgens een tweede keer scbrobben en 
de oplossing direct verwijderen. De vloer goed naspoelen.
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Technische gegevens 
Uiterlijk:   Heldere, gele vloeistof

pH (puur):   >12

Relatieve dichtheid (20 °C):   1.03 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. 

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alkali. Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. 
Onverdund gebruiken op teer-, asfalt- en bandensporen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de  
EU-wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.
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