TECHNICAL DATA REPORT

BIG ORANGE AERO

Krachtige reiniger en ontvetter op citrusbasis








BIG ORANGE AERO is een krachtig reinigingsmiddel en ontvetter, verpakt in een handige en
eenvoudig toe te passen spuitbus.
Samengesteld uit 100% natuurlijke citrus solvents.
Lost vuil, vet, olie, teer, asfalt, bitumen, pek en de meeste lijmresten op zeer effectieve wijze op.
Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen noch CFK'S.
Bevat emulgatoren waardoor het product eenvoudig met water afspoelbaar is.
Vrij van op petroleum gebaseerde oplosmiddelen, niet giftig.
Onschadelijk voor metaal, leer en textiel.



Emulgeert met water.

TOEPASSING

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

BIG ORANGE AERO is te gebruiken voor

Type: snelwerkende ontvetter in spuitbus

gereedschappen, stoepranden, muren, vloeren en

Brandbaarheid: brandbaar

industriële machines en apparatuur voor o.a. schoonmaak-

Kleur: oranje

en onderhoudsdiensten, eet- en drinkgelegenheden,

Geur: citrusvruchten

medische en paramedische instellingen,

Dichtheid: ± 0,81 g/cm³

verzorgingstehuizen, sanitaire voorzieningen, scholen en
andere onderwijsinstellingen, riool- en

OPMERKINGEN

waterzuiveringsinstallaties, hotels en motels, vleesverpak-

Het product kan plastic, rubber, en/of geverfde

kingsindustrie, etc.

oppervlakken beschadigen, test dit voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
Spuitbus rechtop houden. Spuit op het te reinigen
oppervlak. Wacht tot het product voldoende tijd heeft
gehad om in het vuil door te dringen en los te weken.
Schuur wanneer nodig. Daarna afvegen met een schone
doek of afspoelen met water. Bij moeilijk te verwijderen vuil
de behandeling herhalen.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0415-0613
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