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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

CYNDET F-18

CYNDET F-18 is een geconcentreerd, "Heavy-Duty", vloeibaar, hoog alkalisch, bruinkleurig 
reinigingsmiddel met hoogschuimende eigenschappen voor het grondig reinigen van zeer 
zwaar vervuilde oppervlakken in de voedingsmiddelenindustrie met behulp van schuimreini-
gingsapparatuur. Het verwijdert hardnekkige vervuilingen van roestvaststalen verwerkingsap-
paratuur in de voedingsmiddelenindustrie, transportbanden, tanks, silo's, zwaar vervuilde 
vloeren, bakapparatuur enz.
 
Veilig voor: 
Roestvast staal, porselein, keramische tegels, plastics, aardewerk, beton. Bij geverfde opper-
vlakken vooraf een proefstukje reinigen.

Polycontainer à 25 kg

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

: bruinkleurige vloeistof
: 13,5± 0,5
: specifiek
: volledig

Hoog alkalische schuimreiniger

-Door de hoge alkaliteit en het uitstekend penetrerend vermogen verwijdert CYNDET F-18 de 

hardnekkigste vervuilingen die men kan aantreffen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals 

rookkasten, bakovens, welbakken, deksels van bakovens, blancheurs, rookvervuilde plafonds 

-CYNDET F-18 geeft een langdurige werkzame schuimlaag, die stevig hecht aan de te 

reinigen materialen. Door de grote afspoelbaarheid van CYNDET F-18 blijven er geen 

productresten achter.

-Biologisch afbreekbaar.

-Fosfaatvrij

De concentratie van de oplossing is afhankelijk van de gewenste mate van schuim, alsmede de 
vuilgraad van de te reinigen oppervlakken.
Algemeen: 1 - 10% CYNDET F-18 by volume in water. Temperatuur: 5 - 50°C. 
N.B.: Goed naspoelen met schoon water!
Als de te reinigen oppervlakken met CYNDET F-18 niet afdoende schoon zijn, kan de toepas-
sing van een gelreinigingstechniek uitkomst bieden. 

Veiligheid

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

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.

CYNDET F-18 opslaan/bewaren boven 5° C.


