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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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suprafețelor: poate
fi folosit la aparate
automate de curățare.

Curățare puternică:
poate fi folosit la
curățătoarele cu
presiune mare.
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/L Tehnică de imersiune
în baie: Se lasă să
lucreze aprox. 10 până
la 15 minute.

Detergent de uz industrial
■ Degresant versatil ■ Suprafețe multiple ■ Pentru epuratoare automate

Profilul produsului
■ NOWA FLA 710 S este un agent de degresare puternic și versatil, care înlătură murdăria rezistentă cum ar fi urmele

de ulei, unsoare, grăsime, rășini și cărbune.
■ Acest produs nu lasă micro-particulele să adere la suprafețe.
■ NOWA FLA 710 acționează rapid în separatoarele de ulei, ceea ce îl face perfect pentru aplicațiile industriale.
■ (Ö-Norm B 5105)

Domeniul de aplicare
■ Se poate folosi la toate sculele, agregatele și componentele din oțel, fontă, zinc și argint ca și pe sticlă, plastic,

suprafețe vopsite și lăcuite.
■ Foarte adecvat pentru utilajele de fabricație din industria de prelucrare și de producere a alimentelor.
■ Foarte bun pentru mașinile de curățat.
■ Adecvat pentru curățarea în băi de imersiune și mașinile automate de spălat.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 1505782  1 x 10 L
Nr. comandă 712888  1 x 15 L

Valoare pH 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


