ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Janitol® Rapide
Rychle působící čistič tvrdých povrchů.
POPIS PRODUKTU
Žíravý alkalický odmašťovač s obsahem žíravin pro rychlé odstranění olejů, tuků,
maziv a obecných nečistot.
NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Žíravý alkalický odmašťovač s obsahem žíravin pro rychlé odstranění olejů, tuků, maziv
a obecných nečistot.
PRŮVODCE DILUČNÍM SYSTÉMEM
Ruční aplikace: Předem zřeďte vodou do kbelíku nebo spouštěcího postřikovače..
1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) generální úklid
1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) těžké čištění a odmašťování
Použití tlakové myčky: 1:100 - 1:10 (1 - 10%)
• Roztok naneste na čištěný povrch v požadované míře ředění.
• Nechte působit na povrchu několik minut, aby se znečištění rozložilo.
• U silnějšího znečištění prodlužte dobu kontaktu podle potřeby, ale nenechte povrch
zaschnout.
• Třete povrch, aby se znečištění uvolnilo
• Dobře opláchněte vodou.
SPILLAGE
V případě náhodného rozsypání setřete rozsypané a zředěné zbytky.
do kanalizace s vodou. S velkými úniky nakládejte jako s průmyslovým odpadem.
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu. Vyhněte se extrémním teplotám.
Tento obal je recyklovatelný nebo může být zlikvidován, pokud je dobře vysušen,
jako běžný domácí nebo průmyslový odpad.

FUNKCE

VÝHODY

Rychle působící čisticí prostředek

Obsahuje žíravé zásady pro silné odmašťování, které odstraňují oleje tuky a odolné připálené usazeniny z potravin.

Účinný

Směs kationtových amfoterních a neiontových povrchově aktivních látek pro účinné odstranění živočišných, rostlinných a
minerálních nečistot.

Tekutá forma

Snadno se mísí s vodou, aniž by ucpával trysky nebo zařízení.

Bez rozpouštědel

Vhodný pro použití v teplém prostředí a na teplých površích.

Vhodný pro potravinářský průmysl

Neobsahuje parfémy a odstraňuje většinu nečistot souvisejících s potravinami, např. oleje, tuky a odolné připálené usazeniny na
potravinách.

Koncentrovaný

Pro maximální nákladovou efektivitu ředěte podle požadovaného čisticího výkonu a stupně znečištění, které má být
odstraněno.

VELIKOSTI BALENÍ
SKLADOVÝ KÓD

VELIKOST

JNR606

5 litre

JNR76D

25 litre

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji,
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.
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