POWERCLEANER

Effektivt för allmän rengöring – går i skurmaskin
SPECIELLT AVSETT FÖR

Power Cleaner är avsett för snabb rengöring av alla typer av
golv (utom sådana med heltäckande mattor). Avlägsnar
gammal hård golvvax. Utmärkt att använda i golvskurmaskiner.
Även lämpligt för allmän rengöring, till fönster och målade ytor.
Används tillsammans med Formula 611 efter sanering av
industribränder.

VERKNINGSSÄTT

Power Cleaner är uppbyggd på detergenter och är måttligt
alkalisk. Det luckrar upp och lösgör smutsen från underlaget
utan att angripa detsamma. Helt lösligt i varmt och kallt vatten,
även i hårt vatten. Lämnar ingen hinna efter tvättningen.
Power Cleaner skummar ej.

ANVÄNDNINGSSÄTT
Golvrengöring

Lätt rengöring
1 del Power Cleaner: 20 till 100 delar vatten.
Svår rengöring
1 del Power Cleaner: 2 till 20 delar vatten
Borttagning av intorkad vax i tjocka skikt
1 del Power Cleaner: 1 till 10 delar vatten.
(Blandning 1:1 användes endast vid mycket svåra förhållanden). Vid golvrengöring läggs Power Cleaner-lösningen på
med skurmaskin, borste, svamp eller lågtrycksspruta. Vid svår
rengöring bör medlet få verka i 1 till 10 minuter. Vid vaxborttagning i 5 till 30 minuter innan lösningen tas bort och
eftersköljning med vatten sker.
För användning i golvskurmaskiner rekommenderas blandning
1 del Power Cleaner: 50 till 100 delar vatten.

Ångrengöring

Samma blandning som för golvskurmaskiner

Neddoppningstank

Blandning 1 del Power Cleaner: 2 till 10 delar vatten. Avfettningen blir mycket effektivare med varmt vatten.

Allmän rengöring

Desinfektion av livsmedelsindustrier- lager, och butiker, av djurstallar, hönshus och pälsfarmar, av sanitära anläggningar som
badhus, bastu, offentliga toaletter o.dyl. Power Cleanerlösningen pålägges gärna varmt med lågtrycksspruta, borste
eller svamp och sköljs av efter 10 min. helst med varmt vatten.

FÖRSIKTIGHET

Power Cleaner är helt säkert vid användning i rekommenderade koncentrationer på de flesta ytor, även gummi och
plast. Power Cleaner är alkaliskt och man bör därför
undvika långvarig kontakt med huden. (Främst med tanke på
den uttorkning av huden, som tvättmedel alltid ger). Använd
PVC-handskar.

REFERENSER

Power Cleaner används av många saneringsfirmor i Sverige
samt av storindustrier såsom Iggesunds Bruk, ASSI Domän,
Frövi Pappersbruk etc.

TEKNISK DATA:
Power Cleaner
Innehåller

Hydroxider
Fosfat
Aminer
Detergenter
Lösningsmedel (glykoletrar)
(Ingående detergenter är anjonoch nonjonaktiva

Fri alkalitet

Ca 4,4 räknat som KOH

Total alkalitet

Ca 8,6 räknat som KOH

Fosfathalt

Ca 10%

Löslighet

Fullstänigt löslig i vatten

Densitet

1,18

Spädningsmedel

Varmt eller kallt vatten

Aktivhalt

Ca 50%
Hantering

Avger ej giftiga ångor

pH

Ca 12

Fryspunkt

-16 C
(Föstörs ej vid frysning)

Dimpunkt

Ca 10 C

Flampunkt

Ingen

o

Korrosionsrisk

o

Färg, utseende
Konsistens

Klar, nästan färglös vätska

Lukt

Svag lukt av lösningsmedel

Ingen. Rostande material blir
absolut rena efter behandling och
måste därför rostskyddsbehandlas.

Övrig kemisk
påverkan

Ingen

Biologisk
påverkan

Ingen. Ingående detergenter är
fullständigt biologiskt nedbrytbara.

Förpackning

200-lit fat och 25-liters dunkar

Adress

Telefon: +46 (0)31 570080

Org.nr: 556756-0858

Säte: Västra Götalands Län

Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefax: +46 (0)31 570084

e-post: bacca@bacca.se

www.bacca.se

