Oplosmiddelhoudende reiniger voor industrie en sportvloeren

Producteigenschappen/-voordelen

Gebruik
Voor het reinigen van oplosmiddelbestendige
materialen, oppervlakken en vloeren in industriële
ruimten en werkplaatsen.

Goede vuiloplossende werking.

Geschikt voor alkaligevoelige
materialen en vloeren.

Kan plaatselijk worden gebruikt.

Verwijdert rubbersporen en schoenstrepen.

Geschikt voor reinigingsautomaat.
Geschikt voor vloeren
van sport- en opslagruimten.
Met name geschikt voor het verwijderen
van schoenstrepen, rubbersporen
en handbalhars.
Verwijdert olie- en vetvlekken.

Technische gegevens
pH-waarde

5 - 5,5

Productkleur

geel

Grootte/soort verpakking

Jerrycan 10 liter
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IR 42 Indumaster® Forte

Gebruik en dosering
Voor industrieel gebruik. Geschikt
voor gebruik in sportruimten.

Aanvullende producten
Voor hardnekkige olie- en vethoudende vlekken:
IR 45 Indumaster® Strong

Voor alle oplosmiddelbestendige
materialen en vloeren.

Onderhoudsreiniging:
100 - 200 ml/10 l water.
Naspoelen met schoon water.
Machinale reiniging:
500 - 1000 ml/10 l water.
Naspoelen met schoon water.
Automaatreiniging:
100 - 200 ml/10 l water.
Tank van de machine na gebruik geheel
leeg maken en spoelen met water.
Verwijderen van schoenstrepen:
Onverdund tot 1:2 met water.
Aanbrengen, boenen, vuil verwijderen en
naspoelen met schoon water.

Waarschuwingen en veiligheidstips
volgens EU-richtlijnen
Xi
R 10
R 41
R 43
R 51/53

R 67

S2
S 16
S 26

S 28

Belangrijke aanwijzingen
Altijd koud water gebruiken.
Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig
gereinigd en gespoeld te worden.

Irriterend.
Ontvlambaar.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Vergiftig voor in het water levende organismen/kan
in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
met veel water.

S 37/39
S 46
Bij inslikken direct een arts waarschuwen en
verpakking of etiket tonen.
S 51
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.
S 57
Neem passende maatregelen om verspreiding in het
milieu te voorkomen.
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor IR 42 Indumaster® Forte
op www.buzil.com.
GISBAU-code
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