2021-03-15

Sultof Floor
Płynny alkaliczny przemysłowy środek myjący.
Opis produktu:
Sultof Floor to środek służący między innymi do usuwania związków węgla, nalotów
z gazów spalinowych, olejów oraz innych tłuszczy i zanieczyszczeń w twardej i miękkiej
wodzie.
To skoncentrowany środek myjący do zastosowania pod wysokim i niskim ciśnieniem
w maszynach myjących zaopatrzonych w szczotki lub szorujące. Sultof Floor myje
wszelkie powierzchnie, nie wrażliwe na środki alkaliczne takie jak środki transportu,
maszyny i części zamienne, ściany i podłogi. Myje powierzchnie malowane i niemalowane.

Sposób zastosowania:
Aparatura nisko ciśnieniowa: Napełnić pojemnik wodą i produktem 1:20.
Aparatura wysoko ciśnieniowa, szczotkowa i szorująca: stężenie zależne od zabrudzenia,
rozcieńczenie max. 1:250. Dotyczy obu systemów: po naniesieniu środka myjącego,
odczekać (nie dopuścić do wyschnięcia) następnie dokładnie spłukać czystą wodą pod
wysokim ciśnieniem.

Bezpieczeństwo:
- nie agresywny w wyżej wymienionych roztworach,
- nie dopuścić do długiego kontaktu z aluminium,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- w przypadku kontaktu ze skórą spłukać strumieniem wody,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody oraz zasięgnąć opinii
lekarskiej,
- w przypadku połknięcia bezpośrednio kierować się do lekarza z etykietą produktu,
- nie dopuścić do zamarznięcia.

Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu:
- wartość pH:
- ciężar właściwy:
- toksyczność:
- degradacja biologiczna:
- atest PZH:

żółty płyn
12,5 – 13,5
1,04 g/cm3
LD50 (szczur) >5 ml/kg
powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące
HK/B/0813/08/99

Opakowanie:

25 l / 26 kg

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi
w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są
wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
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