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ROGYPAL AC-309

Fosfaatvrij, zuur detergent voor het verwijderen van
melksteen, minerale aanslag, kalk en andere oxides

-Desoxideert, ontvlekt, desodoriseert en reinigt in één handeling.
-Verwijdert melksteen, biersteen, kalk, urinesteen, minerale aanslag, natuurlijke kleurstoffen en resten
van voedingsmiddelen.
-Biologisch afbreekbaar.
-Fosfaatvrij.

Toepassingsgebied
ROGYPAL AC-309 is een fosfaatvrij, vloeibaar, zuur detergent voor het verwijderen van alle soorten
minerale neerslag, zoals melksteen, biersteen, urinesteen, natuurlijke kleurstoffen enz., alsmede resten
van voedingsmiddelen, kalk en andere oxides van roestvaststalen installaties en gebruiksvoorwerpen in
brouwerijen, levensmiddelen industrieën, dierenonderzoekcentra en farmaceutische industrieën.
Speciaal ontwikkeld voor circulatiesystemen en dierenkooiwasmachines, alsmede voor handmatige
toepassing. ROGYPAL AC-309 is tevens uitermate geschikt voor het verwijderen van lichte vervuilingen
en oxidaties van diverse metalen op die plaatsen waar fosfaatproducten verboden of ongewenst zijn.
Veilig voor staal, roestvast staal, glas en tegelwerk.

Verpakking
Polycontainer à
Polycontainer à

25 kg
10 kg

Toepassing
Kalk en minerale aanslag verwijderen:
1 - 10% ROGYPAL AC-309 by volume in water; borstelen of circuleren door de installatie.
Temperatuur : 15-70°C. Spoelen met water.
Belangrijk:
De contacttijd van ROGYPAL AC-309 dient net als elk ander zuur product net lang genoeg te zijn als
nodig is om de bevuiling te verwijderen.
Bij de temperaturen boven de 70°C wordt metaalaantasting geactiveerd.

Eigenschappen
Fysisch aspect
Veiligheid
pH bij werkconcentratie
Geur
Oplosbaarheid in water

:
:
:
:

heldere blanke vloeistof
2,0 ± 0,5
zoet
volledig

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.
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