CA CLEAN

Effektiv borttagning av
rost, kalk, cementrester
och fogdamm
– Effektiv rengöring av
kakel, rostfritt stål,
porslin, plast etc
– Enligt kraven i HACCP*
– Färdigblandad, klar
för användning
– Praktisk sprayflaska med
justerbart skummunstycke
– Långvarig effekt på
vertikala ytor/väggar
då den inte rinner
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EGENSKAPER

TEKNISKT
TEKNISK INFORMASJON
INFORMATION

CA CLEAN är ett mycket effektivt rengöringsmedel
med parfymerad doft som tar bort tvålrester, kalk,
cementrester, fogdamm och rost. Den är färdigblandad
och klar för användning i en praktisk sprayflaska med
justerbart skummunstycke. CA CLEAN har långvarig
effekt på vertikala ytor/väggar då medlet omvandlas
till skum vid applicering och inte rinner ned på ytan
som rengörs. CA CLEAN uppfyller kraven i HACCP*.

Lukt: Parfymerad
Ångtryck vid 20 °C: Pa: 2332
Färg: Rosa
Kokpunkt: 100 °C - 261 °C
pH koncentrerat: 1,2
Självantändningstemperatur: 200 °C
Smältpunkt: 0 °C
Förvaring och hållbarhet: Torrt, svalt och frostfritt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
BRUKSOMRÅDER

Förpackning
1 liter sprayflaska

Art.nr

RSK-nr

T483072

4046942

CA CLEAN är mycket effektiv på glas, rostfritt stål, sten,
kakel, plast, porslin , metaller, aluminium, skiffer m.m.,
i simbassänger, sanitära utrymmen, duschar, kök etc.
Notera: På grund av lågt pH rekommenderas det att inte
använda den på trä, läder, textil, betong, cement eller
kalkhaltig ytor som marmor, kalksten och liknande.

BRUKSANVISNING

DOKUMENTASJON
DOKUMENTATION

1. Spraya direkt på området som skall rengöras

A20 checklista, HACCP, AxzoNobel Trading goods

2. Låt produkten få tid att verka (max 60 minuter)

Dokumentationen är tilgänglig på www.tec7.se

3. Skölj bort med vatten
4. Upprepa hela processen och skrubba ytan med
tvättsvamp vid behov.
Notera: Vid rengöring av kakel med cementfogar
kommer inte CA CLEAN skada cementen så
länge det sköljs väl efteråt med vatten. Blanda
inte CA CLEAN med andra rengöringsmedel!
* HACCP står för Hazard Analysis and Critical
Control Points och beskriver systematisk preventiv
säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel
med tanke på fysiska, kemiska och biologiska
riskmoment. Du hittar mer information om
HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll.
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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