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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

PAN-2000

Voor het reinigen van vloeren, muren en wanden, geverfde oppervlakken, keukeninstallaties 
in voedingsmiddelenindustrieën, zeil- en motorjachten, scheepsdekken, kombuizen, gang-
boorden, kunstlederen en plastic bekleding, motoren, chassis, metalen oppervlakken.
Verwijdert plantaardige, dierlijke en minerale oliën, vetten of vervuilingen daarvan, roet en 
aanslag van uitlaatgassen.
Veilig voor staal, roestvast staal, koper, zink, magnesium, aluminium, porselein, glas, kera-
mische en asfalttegels, plastics, aardewerk, terrazzo, marmer, beton, rubber, vinyl, linoleum 
en geverfde oppervlakken.
Hoog actief matig schuimend, rose-kleurig, vloeibaar, mild alkalisch, "Medium-Duty" cleaning 
compound, speciaal ontwikkeld voor het reinigen van zeer vuile oppervlakken met behulp van 
de borstel, schrobmachine of steamclean-apparatuur. TNO-gekeurd.

Polycontainer à   25 ltr

Fysisch aspect
pH 5% bij volume  
Geur
Oplosbaarheid in water 

: rose-kleurige vloeistof                        
: 11,4 ± 0,5
: mild
: volledig

Cleaning compound voor het reinigen van
oppervlakken en installaties m.b.v. hogedrukspuit-apparatuur,
stoomreinigers of andere gemechaniseerde reinigingsapparatuur

-PAN 2000 is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

-PAN 2000 is goedgekeurd door TNO en voldoet aan de gestelde eisen volgens het 

voorschrift  TVA 6850-2-275-005/1.

-Biologisch afbreekbaar.

Algemeen: 
½ - 5% by volume in warm of heet water. 

Machinaal:
Mechanische wasapparatuur: 1 liter op 20 liter water in de reinigingstank.
Stoomreinigers: 1 - 3% by volume in water in de reinigings¬tank.
Hogedrukspuit-installaties: 1% by volume in water in de reinigingstank.

N.B.: In alle gevallen geldt: goed naspoelen met schoon water!

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.


