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BOSMANITE AL-645
CIP-reiniger, aluminiumveilig

-BOSMANITE AL-645 is alkalisch, chloorvrij, alimuniumveilig en laat geen nare geuren achter op het

 vaatwerk of in de machine.

-BOSMANITE AL-645 is geschikt voor het reinigen van alle gangbare soorten aardewerk, bestek. 

-BOSMANITE AL-645 is tevens zéér geschikt voor het reinigen van glaswerk met een glazenwasmachine.

-BOSMANITE AL-645 wordt middels de automatische dosering van de machine gedoseerd.

-Biologisch afbreekbaar.

Zeer actief, niet schuimend, helder, vloeibaar, mild alkalische reiniger voor gebruik in sproeiwasmachines 
en CIP-reinigers. Kalk-, magnesium-, ijzer-, en mangaanzouten worden door BOSMANITE AL-645 
gebonden en zetten zich niet af op borden, kopjes, schoteltjes, glaswerk, aardewerk, porselein of bestek. 
Buitengewoon doordringingsvermogen, verwijdert organische films tot op het oorspronkelijk oppervlak, 
waardoor er geen resten achterblijven die een voedingsbodem kunnen zijn voor bactreriën.
Veilig voor (roestvast -) staal, porselein, glas, plastics, rubber, aardewerk en beton.

Polycontainer à 12 kg

0,25 – 1% BOSMANITE AL-645. Temp.: 50 - 95°C.
Indien BOSMANITE AL-645 als vaatwasmiddel gebruikt wordt, dient het vaatwerk nagespoeld te worden-
met een oplossing KLEEN ter voorkoming van watervlekken na het opdrogen.
Documentatie van KLEEN is ter beschikking.
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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.

Verpakking


