
1. BESCHRIJVING

« KOALA M ULTI-ONTVETTER/ALLESREINIGER »  is een sterk geconcent reerd professioneel reinigingsproduct . Verwijdert  vet , olie en

hardnekkige vlekken die zich op harde, gladde oppervlakken bevinden zoals inox, metaal, synthet isch materiaal, plast iek, hout , glas,

vloeren en steen. « KOALA M ULTI-ONTVETTER/ ALLESREINIGER » is ideaal voor het  onderhoud van grootkeukens, professionele

keukens, de voedingsindust rie en allerhande HACCP toepassingen.

2. GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunningsgraad : 1:2 tot  1:40 in water. In geval van grote vervuiling is het  aangewezen het  product  een eerste maal te gebruiken in

geconcent reerde vorm. Laat  gedurende enkele minuten inwerken, reinig met  een spons en spoel vervolgens af met  helder water. Het

product  werkt  nog doelt reffender indien men warm water gebruikt  of indien het  wordt  toegepast  op warme oppervlakken (50-70°C).

Verdun 1:20 bij gebruik op verf, koper en aluminium (kaas- en vleessnijmachine), laat  het  product  niet  inwerken maar spoel

onmiddellijk af met  helder water.

« KOALA M ULTI-ONTVETTER/ ALLESREINIGER » is economisch in gebruik en meer dan 95% biologisch afbreekbaar. Bevat  geen fosfaten,

laat  geen st repen na en werkt  zeer doelt reffend.

Toepassingen : geschikt  voor het  verwijderen van dierlijke en plantaardige oliën, ingebrand vet  en het  reinigen van (stoom)ovens,

bak- en grillplaten, kookpot ten, braadpannen, snijtafels en –machines, product ieketens, muren, plafonds, vloeren, wandtegels,

deuren, poorten, (tuin)meubels, hardnekkige vlekken, teer, nicot ine, roest , roet , hoge druk spuit , vloerreinigingsmachines, …

3. FYSISCHE EN CHEM ISCHE EIGENSCHAPPEN

Biologische afbreekbaarheid:    > 95%

Geur: geurloos

Uitzicht : vloeibaar , kleurloos

Dichtheid: 1,070 gr/ cm³

Vlampunt : geen

pH onverdund: 13,8

Substant ie: Kaliumhydroxide

4. PICTOGRAM

 C-Corrosif

5. RAADGEVINGEN BIJ GEBRUIK

Volgende veiligheidsvoorschriften dienen nageleefd te worden: Veroorzaakt  brandwonden. Achter slot  en buiten bereik van kinderen

bewaren. Bij aanraking met  de ogen onmiddellijk met  overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag

geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het  gezicht . In geval van een ongeval of

indien men zich onwel voelt , onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit  et iket  tonen). Bevat : Kaliumhydroxide Bij

inachtneming van deze regels is het  product  niet  schadelijk, noch voor de gebruiker, noch voor het  materieel. Wij willen u echter

wijzen op de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik.

De datasheet is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag.
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