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FOAM CLEANER
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Tlf.: +45 86 82 64 44
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www.rocol.dk

Skumrensemiddel på spray til industrien
Produktbeskrivelse: ROCOL Foam Cleaner Spray er et universelt rensemiddel udviklet til hurtig, effektiv fjernelse af snavs, fedt
og aflejringer på forskellige typer af ikke porøse overflader.
Den kraftigt skummende spray bevirker at produktet forbliver på overfladen der skal rengøres, hvilket reducerer spild og sikrer
økonomisk brug.
ROCOL Foam Cleaner Spray indeholder en meget alsidig blanding af opløsningsmidler specielt formuleret til afrensningsopgaver
i industrien.
Produktet er særdeles effektivt på plastik, vinyl, formica, glas samt emaljerede- og malede overflader. Ideel til rengøring af TV,
computere, vinduer, spejle, lysreflektorer, maskinkabinetter m.m.
Egenskaber:
• Alsidigt skumrensemiddel til industrien
• Fjerner hurtigt og effektivt snavs, fedt og aflejringer
• Sikker i anvendelse på de fleste typer metal, plast og gummi
• Behagelig og sikker at arbejde med
Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør smøremidlet i en afstand af 15-30 cm. Lad skummet virke
i 10-20 sekunder, og aftør derefter den behandlede overflade med en fugtig klud.
Alternativt kan den snavsede overflade rengøres med en blød klud påsprøjtet Foam Cleaner Spray. Sørg for god ventilation.
Før påføring, test altid produktets forenelighed med materialet før endelig rengøring.
Specifikationer:
 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
 NSF A1 registreret under nr. 123858
 Halal certificeret
 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr.
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:
Filmtype:
Drivgas:
Opløsningsmidler:
Flammepunkt:
Massefylde:
Opbevaring:
NSF-Registrerings nummer:
Varenummer/Forpakning:

Tyndt hvidt skum
Butan
2-butoxy ethanol, petroleum destillater
< -50°C. (Drivgas)
0,91
Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys
123858, Kategori A1
55003000 spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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