
A.Q
speciális ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

► zsíros-, olajos szennyeződések eltávolítására

► erősen lúgos, maró hatású

► fémvédő adalékot tartalmaz

Milyen célra használhatod az A.Q.-t?
Kézi és gépi tisztításra.

Milyen területen használhatod az A.Q.-t?
► Intézményi területen

► Gépipari területen
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A.Q
speciális ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

Melyik technológiánál, milyen feltételekkel alkalmazhatod az A.Q.-t?

► Egytárcsás súrológépnél:
Behatási idő:                        Koncentráció:

5-30 perc 10-30% (1000-3000 ml /10 L víz)

► Automata súrológépnél:
Behatási idő:                        Koncentráció:

- 0,5-2% (50-200 ml /10 L víz)

► Nagynyomású tisztítóberendezésnél:
Behatási idő:                        Koncentráció:

5-30 perc 0,5-2% (50-200 ml /10 L víz)

► Kézi súrolásnál:
Behatási idő:                        Koncentráció:

5-30 perc 10-30% (1000-3000 ml /10 L víz)

► Kézi tisztításnál:
Behatási idő:                        Koncentráció:

5-30 perc 0,5-2% (50-200 ml /10 L víz)
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A.Q
speciális ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

Hogyan használd az A.Q.-t?

Hogyan használd az A.Q.-t?

► Végezd el a termék behígítását az alkalmazott technológiához tartozó

előírások szerint.

Mennyi ideig hagyd hatni az A.Q.-t?

► Várd meg az alkalmazott technológiához előírt behatási időt.

Mit csinálj a behatási idő letelte után?
► Távolítsd el a felületről a szennyezett oldatot vízszívóval, vagy szükség esetén

öblítsd le a felületet vízzel.

Mire figyelj az A.Q. használata közben, hogy a munkavégzés ne  
veszélyeztesse az egészségedet?
A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kiadagolásánál használj  

szemvédőt és gumikesztyűt. Kerüld a termék bőrre- és szembejutását illetve savakkal történő  

keveredését. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka  

befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti  

csomagolásában.
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A.Q
speciális ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

Mennyi ideig őrzi meg minőségét az A.Q.?
Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen

tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik az A.Q?
► ÁNTSZ 12.564 / 98

► OKBI / VABO 1055 / 99

►

Milyen kiszerelésekben kapható az A.Q.?
► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben

► 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban az A.Q.-t?
► pH értéke:14

► színe: sárgás

► illata: citrom

Honnan töltheted le az A.Q. legfrissebb biztonsági adatlapját?
A http://adatlapok.cleancenter.hu oldalról.
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