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BOSMANITE AL-629 
Vloeibaar cleaning compound

-BOSMANITE AL-629 is, door zijn laagschuimende werking, bruikbaar in gesloten systemen.

-Er is slechts een geringe hoeveelheid product nodig om een hoog actieve reinigingswerking te krijgen.

-BOSMANITE AL-629 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in volautomatische sproeiwasmachines.

-BOSMANITE AL-629 heeft zonder chloor toch een licht blekende werking, zodat hardnekkige vervuiling, 

zoals koffie- en theeaanslag, gemakkelijk worden verwijderd.

-Biologisch afbreekbaar.

-Fosfaatvrij.

Een hoog alkalisch, chloorvrij, laagschuimend cleaning concentraat voor het reinigen van alle 
voorkomende voorwerpen met behulp van automatische sproeiwasmachines.

Polycontainer à 12 kg

Sproeiwasmachines:  0,25 - 2% BOSMANITE AL-629 by volume met water. Temp.: 50 - 90°C.
Algemeen:  Afhankelijk van de mate van vervuiling: 0,25 - 5% by volume met water. Temp.: 50 - 90°C.

Note: Na het reinigen met BOSMANITE AL-629 wordt het vaatwerk nagespoeld met een oplossing KLEEN om 
het vaatwerk te neutraliseren en alkalisporenvrij te maken. Documentatie van KLEEN is ter beschikking.

Fysisch aspect 
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13,0 ± 0,5
geen
volledig

Veiligheid

Veilig voor: staal, roestvast staal, magnesium, plastics en keramische voorwerpen, mits bij voorgeschreven 
gebruik. Verkleurt koper en messing. Tast aluminium en zink aan

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.


