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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

 

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

Veiligheid

CYNDET 100
HOOG ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL

- Er is slechts een geringe hoeveelheid product nodig om een hoog actieve reinigingswerking
  te krijgen.
- Cyndet 100 is zéér goed afspoelbaar zodat er geen “films” achterblijven.
- De speciaal ingebouwde complexvormers houden de calcium- en magnesium-ionen in 
  oplossing of slaan neer als niet aanplakkende vlokken zodat er geen kalkafzetting plaatsvind,
  daardoor kan Cyndet 100 ook in hard water gebruikt worden.
- Verwijdert lichte roetaanslag.
- Ontvlekken en ontvetten van materialen in één behandeling.
- Door het laagschuimende karakter van Cyndet 100 is dit product ideaal voor 
  circulatiereiniging van pijpen en inwendige machine onderdelen.
- Fosfaatvrij.

Laag schuimend, gespecialiseerd reinigingsmiddel voor het reinigen van flessen en roestvast 
stalen installaties in de voedingsmiddelenindustrie. Uitermate geschikt voor de reiniging, en 
het uitkoken van bakovens en het reinigen van koffie- en thee-installaties, zoals koffiefilters 
en theecentrifuges. Door de hoge alkaliteit van het product worden zelfs de hardnekkigste 
vervuilingen verwijderd.

Veilig voor: staal, roestvast staal, plastics en keramische tegels, mits bij voorgeschreven
gebruik.

Tast aluminium en zink aan. Verkleurd koper en messing.

Polycontainer à 12 kg

Cyndet 100 wordt gebruikt van 0,25 - 7% by volume met water. De temperatuur en concen-
tratie hangt af van de mate van vervuiling. De temperatuur kan variëren van 20 - 100°C.
N.B. Goed naspoelen met schoon water. 
Neutralisatie van het product kan geschieden met: CYNDOCID 462

: blank tot lichtgele vloeistof
: 13,0 ± 0,5
: geen
: volledig
: > 90%Biologische afbreekbaarheid

Attentie: Cyndet 100 bewaren/opslaan boven de 5°C.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.

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


