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TEKNISK DATABLAD

TT-1028 Aquasolv 
rensekoncentrat
RENSEKONCENTRAT TIL NATURLIG FORURENING

Kan anvendes universelt ved at fortynde op til 1 til 40.

Stærk gennemtrængende effekt, der "løfter" snavset.

100% opløseligt i vand og biologisk nedbrydeligt.

Anvendelse

• Fortynd altid med vand i forhold til opgaven.
• Påfør produktet i en opadgående bevægelse, og giv det tid til at virke.
• Gnid rester af snavs af, og skyl altid af med vand.

Produkt

Egenskaber

• Aquasolv nedbryder den molekylære struktur af snavs, fedtede 
aflejringer, gummiagtige rester og indlejrede fedtpletter uden at 
beskadige selve overfladen. Snavs løsnes ved kapillær virkning 
og emulgeres, så det kan fjernes fuldstændigt ved at tørre eller 
skylle.

• Ikke brændbart og sikkert at bruge på stål på grund af et 
antikorrosionstilsætningsstof.

Anvendelsesområder

• Maskiner, værktøj, kølesystemer, trykpresser, gulve, polyester og 
andre syntetiske materialer.

• Kan anvendes til både manuel og højtryksrengøring.

Emballage

TT-1028 Aquasolv rensekoncentrat - tønde 5L 491005118

TT-1028 Aquasolv rensekoncentrat - tønde 25L 491025118

Tekniske info

• Sammensætning: et stabiliseret koncentrat af 
bionedbrydelige tensider og penetranter med 
iltede opløsningsmidler og modificerede baser 
uden frie ætsende stoffer.

• Brændbarhed: ikke-brændbar.
• Duft: frisk.
• Farve: blå.
• PH-Faktor:12,9.
• Damptryk: 43 hPa.
• Giftighed: ugiftig ved korrekt brug, må ikke 

indtages.
• Fødevareindustri: se H.A.C.C.P. godkendelser; fri 

for absorberbare organiske halogener.
• Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatablad.
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Test først, om følsomme overflader er farveægte på et ikke synligt og mindre iøjnefaldende sted.
Lad det ikke tørre på glas, hvis pletter skal undgås.
 
Fortynding Aquasolv / vand:
A: 1 / 2; B: 1 / 5; C: 1 / 10; D: 1 / 20; E: 1 / 40.
 
• automobildele, værktøj og maskiner: A
• udstyr, ventilationsventiler og filtre til skibe: B
• transportbånd, læsseramper og drivkæder: B/C
• maskiner til fødevareforarbejdning: B/D
• elevatorer, rækværk og sikkerhedsudstyr: C
• emballage- og salgsautomater: C/D
• gulve og damprengøring: D
• skrubbe- og vaskemaskiner: D/E
• let periodisk rengøring: E


