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Attack Plus
Krachtige reiniger op basis van solventen

Productomschrijving
Krachtige reiniger op basis van solventen voor de 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, reageert snel
• Veelzijdige toepassing

Voordelen
• Snelle en diepgaande verwijdering van minerale olie en vet, van oude

olieophopingen en van vele synthetische vlekken
• Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines
• Eveneens geschikt voor natte mopsystemen, éénschijfsmachines en

handmatig gebruik

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering: 250ml voor 10l oplossing (2.5% / 1:40).

Verhoog de concentratie tot 10% en laat
inwerken voor hardnekkig vuil.
Onverdund gebruiken voor teer, bitumen
en bandstrepen.

Schrobzuigmachines: Gebruik maximaal 2.5%

Toepassing:
Handmatig:
Het product in een met water gevulde emmer doseren en de oplossing
aanbrengen. Laten inwerken en schrobben. Vervolgens de vuile oplossing
wegnemen.

Machine:
Het product in een gevulde tank van een éénschijfsmachine of een
schrobzuigmachine doseren en de oplossing aanbrengen. Even laten inwerken
en schrobben. Vervolgens de vuile oplossing wegnemen.
De indirecte methode gebruiken voor hardnekkig vuil. De vloer schrobben
zonder de opzuiging te gebruiken, 5 à 10 minuten laten inwerken. Vervolgens
een tweede keer schrobben en de oplossing verwijderen via de opzuiging. De
vloer goed naspoelen.

Belangrijk:
De oplossing niet gebruiken op solvent- of alkaligevoelige oppervlakken. Voor
gebruik de materiaalbestendigheid testen op een onopvallende plaats.
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Technische gegevens
Uitzicht lichtgele, doorzichtige vloeistof
Relatieve Dichtheid (20 oC) 1.03
pH-waarde onverdund 12.5 � 13.0
pH-wwarde verdund 11.3 (2.5% verdund)

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Het product in de originele gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.

Milieu-informatie
De oppervlakteactieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7516887 2 x 5 L


