CA CLEAN

Effektiv fjerning av rust, kalk,
sementrester og fugeslør
– Effektiv rengjøring av
fliser, rustfritt stål,
porselen, plast etc.
– Tilfredsstiller kravene
til HACCP*
– Ferdigblandet, klar til bruk
– Praktisk sprayflaske med
justerbar skumdyse
– Langvarig effekt
på vertikale flater/
vegger da den ikke
siger under virkning
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

CA CLEAN er et meget effektivt rengjøringsmiddel
med parfymert duft som fjerner såperester, kalk,
sementrester, fugeslør og rust. Den er ferdigblandet
og klar til bruk i en praktisk sprayflaske med justerbar
skumdyse. CA CLEAN har langvarig effekt på vertikale
flater/vegger da middelet omdannes til skum ved
påføring og ikke siger under virkning på overflaten som
rengjøres. CA CLEAN tilfredsstiller kravene til HACCP*.

Lukt: Parfymert
Damptrykk ved 20 °C: Pa: 2332
Farge: Rosa
Kokepunkt: 100 °C - 261 °C
pH Konsentrert: 1,2
Selvantennelsestemperatur: 200 °C
Smeltepunkt: 0 °C
Oppbevaring og holdbarhet: Tørt, kjølig og frostfritt

BRUKSOMRÅDER

Forpakning
1 liter sprayflaske

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

T483072

1800216

9815551

51053100

CA CLEAN er meget effektivt i bruk på glass, rustfritt
stål, stein, fliser, plastikk, porselen, metaller,
aluminium, skifer m.m., i svømmebasseng, sanitærrom,
dusj, kjøkken etc.
Merk: På grunn av lav pH anbefales det ikke å
bruke det på tre, lær tekstil, betong, sement eller
kalkrike overflater som marmor, kalkstein o.l.

BRUKSANVISNING

DOKUMENTASJON

1. Spray direkte på områdene som skal rengjøres

A20 sjekkliste, HACCP, AxzoNobel Trading goods

2. La produktet få tid til å virke (maks 60 min)

Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no

3. Skyll av med vann
4. Gjenta prosessen og skrubb overflaten med svamp
om nødvendig
Merk: Ved rengjøring av fliser med
sementfuger vil ikke CA CLEAN skade fugene
så lenge det skylles godt i etterkant. Må ikke
blandes med andre rengjøringsmidler!
* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control
Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i
hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke
på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du
finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger.
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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