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60013 
Prewash spray 

system

50054-10C
Sprayer 10l

ca. 14

T43 NETRAL STRONG
Много мощен алкален обезмаслител

n Свойства
T43 NETRAL STRONG е мощен почистващ 
препарат за обезмасляване на всички повърхности 
и индустриални машини (обезмаслява бензин, 
дизелови двигатели, промишлени, селскостопански 
машини, използвани също в гражданското 
строителство и морската индустрия). Той разтваря 
мощно мръсотия, като например: животински 
мазнини, масла от растителен произход, минерални 
масла, дизел. Много мощен, годен за използване 
при почистване на материали и предмети 
предназначени за контакт с храни. Почиства 
индустриални подове, фурни, машини, филтри и др... 

n Инструкции за употреба
С пръскачка: T43 NETRAL STRONG може да се 
използва разреден с вода 1-10% в зависимост от 
степента на замърсяване.
Високо налягане: T43 NETRAL STRONG може  
да се използва топла или студена вода от 0,4% до 
1% според степента на замърсяване.
Стандарти за храните: отговаря на 
постановлението от 8 септември 1999. на 
Министерството на икономиката, финансите и 
промишлеността относно процесите и продуктите, 
използвани за почистване на материали и 
предмети, предназначени за контакт с храни, 
продукти и напитки за човешка и животинска 
храна .

За по-подробна информация, моля консултирайте 
се с нашата техническа поддръжка.

n Предпазни мерки при употреба
Внимание
T43 NETRAL STRONG е корозивен. Окислява 
алуминий и стомана. Никога не се прилага T43  
NETRAL STRONG на директната слънчева 

светлина. Никога не оставяйте да изсъхне. След 
употреба изплакнете обилно с бистра вода.

Спазват обичайните мерки за безопасност 
при използването на химически продукти и 
носят подходящото индивидуално защитно 
оборудване.

За повече информация, моля прочетете 
информационния лист за безопасност на 
продукта.

n Технически спецификации
Физическо състояние: безцветна течност 
pH: ca. 14 - Плътност: ca. 1,1 
Околна среда: Повърхностно то(ите) активно(и) 
вещество( а), съдържащо(и) се в тази з агото 
вка, съответства(съответстват) на критериите за 
разложимост по биохимичен начин, постановени 
в Наредба (EC) № 648/2004 относно перилните 
препарати.
Съхранение: Да се съхранява плътно затворен и 
защитен от студ, замръзване, UV лъчи и топлина 
на проветриво място.

n Референции и опаковане
T43-1   бутилка 1 литра
T43-5   туба 5 литра
T43-10   туба 10 литра
T43-27   туба 27 кг
T43-220   барел 220 кг
T43-1100  IBC 1100 кг

Опаковката може да се използва повторно или 
да се рециклира след почистване.

Препоръчителни аксесоари:

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които 
ще се различават от препоръките на FLOWEY ®.


