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JohnsonDiversey Actival
Grundrens til fjernelse af vegetabilsk olie og fedt

Beskrivelse
Stærkt, højalkalisk gulvrengøringsmiddel til fjernelse af animalsk / vegetabilsk
olie og fedt. Velegnet til restauranter, køkkener og fødevareindustrien mm.

Egenskaber
• Højalkalisk og god emulgerende effekt
• Uden parfume og duft
• Lavtskummende, hurtigvirkende
• Mange anvendelsesmuligheder

Fordele
• Fjerner hurtigt og effektivt animalske/vegetabilske fedt og olie samt gamle

rester af olie og store mængder fedt/olie
• Ingen farve og parfume derfor velegnet til brug i områder hvor der håndteres

fødevarer
• Velegnet til brug i gulvvaskemaskine: Sikrer en optimal opsugning og

udnyttelse af snavsevandstanken, da det er lavtskummende
• Også velegnet til manuel vask og skuremaskine

Brugsanvisning
Dosering:
Min. dosering: 100 ml pr. 10 l vand (1% / 1:100).

(øg doseringen op til 5% og/eller lad
opløsningen virke i længere tid ved kraftig
besmudsning).

Gulvvaskemaskine: 100-200 ml pr. 10 l vand (1-2%)

Anvendelse:
Manuelt:
Doser produktet i en spand fyldt med vand og påfør opløsningen. Lad virke,
skur og fjern snavsevandet.
Maskinelt:
Doser produktet I en vandtank fyldt med vand (skuremaskine eller
gulvvaskemaskine) og påfør opløsningen. Lad virke kort, skur og fjern
snavsevandet.
Ved kraftig besmudsning: Skur gulvet uden opsugning, lad opløsningen virke i
5-10 minutter, skur igen og opsug omgående snavsevandet.
Vigtigt:
Må ikke anvendes på alkalifølsomme gulve. Må ikke anvendes på
aluminiumoverflader.

Tekniske specifikationer
Udseende: klar, farveløs væske
Vægtfylde [20°C]: 1.05
pH (koncentreret): > 12.5
pH (1 % opløsning): 11.9 +/- 0.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU,
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512959 2x5 l


