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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

 

Fysisch aspect
pH bij 5% bij volume in water  
Geur
Oplosbaarheid in water 

Veiligheid

:
:
:
:

BAKERY CLEAN
Universele reiniger / ontvetter op waterbasis

- Heeft een ongekend snel vuil-penetrerend vermogen door hoge activiteit
  alsmede een vuilverwijderende, dispergerende,  emulgerende en 
  stabiliserende wasactieve werking.
- Is onschadelijk voor toepassing op vele materialen, voorkomt vorming van
  aanslag of vlekken op de gereinigde geverfde oppervlakken, heeft een lange
  levensduur en blijft hoog actief in alle soorten water 
  (leiding-, bron-, rivier-, brak en zout water).
- Biologisch afbreekbaar.
- Fosfaatvrij.

Hoog geconcentreerd, alkalisch, sterk schuimend, vloeibaar, "compleet" HEAVY-DUTY cleaning 
concentraat voor "universeel" gebruik in de gehele schoonmaak- en transportbranche, industrie, en 
bedrijfshuishouding. Voor de reiniging en ontvetten van olievervuilde ramen, scheepsdekken, 
gevels, damwanden, smeerputten, motoren, machines, transportmaterieel, gangen, lokalen, 
vloeren, lakwerk, deuren, ruiten, luxaflex, tegelwanden, rubber etc. Verwijdert dierlijke, plantaar-
dige en minerale oliën en vetten en aangekoekte vervuilingen daarvan, roet, aanslag van uitlaat-
gassen, vervuiling van insecten, straatvuil. 
Bakery Clean is tevens geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen industrie.

Veilig voor geverfde oppervlakken, wasbakken, staal, roestvast staal, koper, zink, magnesium, 
aluminium, porselein, glas, keramische en asfalttegels, plastics, aardewerk, beton, rubber, vinyl, 
linoleum, mits bij voorgeschreven gebruik.

Polycontainer à 25 kg
Polydrum à 200 kg

Hogedrukreiniging: 
Concentratie: 2 - 10% by volume. Temperatuur: 15 - 50°C. 
Product met lage druk of nevelspuit opbrengen, 2 - 5 minuten in laten werken, met hogedruk en 
schoon water afspuiten.
Schuimreiniging: 
3 - 5% by volume. Temperatuur: 15 - 60°C. Naspoelen met water.
Handmatig: 0,5 - 5% by volume. Temp.: 15 - 25°C

helder wittw vloeistof
11,4 ± 0,5
mild
compleet

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.


