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SIMPLE GREEN®

Večnamensko čistilo in razmaščvalec

KARAKTERISTIKA

Videz-----------------------Temna zelena tekočina
Fizično Stanje-------------------------------Tekočina
Plamenišče------------------------------ Nevnetljivo
Vrelišče------------------------------------------ 101 °C
Ledišče--------------------- 0 - 3.33 °C (32 – 38 °C)
Specifična Težnost-----------------------1.01 – 1.03
pH---------------------------------------------- 9.0 ± 0.5
Gostota----------------------------8.34 – 8.42 lb/gal
Topnost v Vodi--------------------------------- 100%
Vonj------------------------- Dodan vonj Sasafrasa

NAČIN UPORABE: Vsestransko čistilo in
razmaščevalec se lahko uporablja razredčeno
oz. Nerazredčeno na vseh pralnih površinah,
kot alternativa ostalim čistilom in topilom.
Za dodatne informacije preberite etiketo na
proizvodu.
VARNOST: Če čistite nad očesno linijo,
uporabite zaščitna očala oz. Masko. Če imate
občutljivo kožo, uporabite zaščitne rokavice.

Učinkovita, ekonomična in varna rešitev čiščenja in
razmaščevanja

EDINSTVENA KVALITETA
• Netoksična in takojšnja biorazgradljiva formula,

• Nevnetljiv, neabraziven in nekoroziven proizvod je varnejša, alternativa
klasičnim čistilom in topilom,
• Vsestranska formula, ki je kot čistilo in razmaščevalec lahko uporabna na vseh
pralnih površinah,
• Cenovno ugoden koncentrat, ki je lahko uporaben ročno ali s čistilno opremo,
• Ne vsebuje butil ter fosfatov,
• Prijeten vonj sasafrasa

UPORABA

• Idealen za široko uporabo v industriji, vključno s proizvodnjo, prehrambeno
industrijo, avto-moto industrijo, transportno industrijo in ostalo,
• Odstranjuje strjene maščobe, gosta olja, ostanke na opremi, strojih in na
proizvedenih produktih,
• Odišavi in očisti ostanke hrane, olja in maščobe iz pulta, bbq-ja, nape itd.,
• Odličen za pripravo površine pred barvanjem, kromiranjem, varjenjem,
• Čistilo se enostavno in ekonomično razredči z vodo za čiščenjeraznih
prostorov, vključno z kuhinjo, kopalnico, pisarno...,
• Varen za uporabo v strojih za čiščenje tal, cistern, preprog, visokotlačnih
čistilcih, parnih čistilcih, penilnikih...,
• Dovolj močan za hudo umazanijo in hkrati dovolj nežen za vsakodnevno
uporabo

PRIPOROČILA REDČENJA
• TEŽKA UMAZANIJA: do 1:10 = Strjene maščobe, gosto olje, saje, oglje,
»zapečena umazanija.«
• SREDNJA UMAZANIJA: 1:10 do 1:30 = Maščobe, olja, hidravlične tekočine,
ostanki hrane, splošna umazanija.
• LAHKA UMAZANIJA: 1:30+ = Prah, razni delci, blagi oljni madeži.
• ČISTILNI DODATEK: 1:20 do 1:30 = Ribanje, ščetkanje, pranje pod pritiskom...
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