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Alkaliskt grovrengöringsmedel för vegetabilska fetter
och oljor

Produktbeskrivning
Effektivt högalkaliskt rengöringsmedel för borttagning av animaliska och vegetabiliska
fetter och oljor. Idealiskt för restauranger, kök, livsmedelsindustri, etc.

Produktegenskaper
•   Högalkaliskt och effektivt emulgerande
•   Utan parfym och färg
•   Lågskummande och snabbverkande
•   Mångsidig produkt

Produktfördelar
•   Tar snabbt bort animaliska/vegetabiliska fetter och olja, gamla ingrodda fettlager

och stora mängder olja
•   Lämplig för användning i miljöer där livsmedel hanteras då produkten inte

innehåller färg och parfym
•   Idealisk för kombiskurmaskiner: lågskummande för optimal användning
•   Även lämplig för våtmoppning och singelskurmaskiner

Bruksanvisning
Dosering:
Actival skall spädas.
Hinkdosering: 32-50 ml / 5L (0,8-1%), max 5%.
Maskindosering: 80-200 ml / 10L (0,8 to 2%).
For indirect method: max 5%.
 
Rätt dosering och temperatur sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Användning
Manuell: Dosera produkten i fylld hink och applicera rengöringslösningen med
mikrofibermopp eller svamp. Låt rengöringslösningen verka och skura/rengör ytan.
Maskin: Dosera produkten i fylld vattentank och lägg ut lösningen. Låt verka en stund,
skura golvet och ta upp lösningen.
Använd den indirekta metoden för svår smuts: Skura golvet utan att ta upp/våtsuga
golvet. Låt verka 5 - 10 minuter, skura sedan en andra gång och ta upp/våtsug den
smutsiga lösningen.
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



Actival

Teknisk information
Utseende: Klar, färglös vätska
pH koncentrat: > 12
pH brukslösning: ≈ 12 (1%)
Relativ densitet (20°C): 1.05 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Använd inte på lösningsmedel- eller alkalikänsliga golv. Använd heller inte på aluminium ytor.

Miljöinformation
Alla tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara enligt EC direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Actival finns i 2x5L.
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