Technische Documentatie
1.2/93320002/0721
Nonfood Compounds
Program Listed (A2)
(160188)

Verwijdert op snelle wijze vuil, vet en aanslag van vele soorten
oppervlakken.

FS FORMULA 4089

Geconcentreerd, chloorhoudend, sterk alkalisch reinigingsmiddel

KENMERKEN:
Samengesteld uit synthetische sterk schuimende reinigers, waterontharders, alkalische
bouwstenen, anticorrosiemiddelen en bleekmiddelen.

Krachtig
Handmatig of met
apparatuur te gebruiken
Sterk schuimend
Biologisch afbreekbaar

Kan voor handmatige reiniging alsmede voor schuimreiniging m.b.v. schuimvormende apparatuur
worden gebruikt.
Produceert een stabiel hechtend schuim.
Alle reinigingsmiddelen en bevochtigingsmiddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.
Toegestaan als reiniger voor alle oppervlakken in door de overheid gecontroleerde vlees- en
pluimveeverwerkende industrieën.

USDA/NSF goedgekeurd

TOEPASSING:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Geschikt voor toepassing in conservenfabrieken,
zuivelfabrieken, bakkerijen, restarurants, visverwerkende
bedrijven, wijnmakerijen, groenteverwerkende bedrijven,
bottelarijen, vlees- en pluimveeverwerkende bedrijven,
institutionele keukens, brouwerijen, supermarkten, etc.

Type ..........................................dunne vloeistof op waterbasis
Kleur .................................................................................. kleurloos
Geur .............................................................................chloorachtig
pH..............................................................................................± 13,5
Dichtheid ...................................................................± 1,15 g/cm³

GEBRUIKSAANWIJZING:

TOELATINGEN:

Handmatige reiniging: Gebruik 1 deel FS Formula
4089 op 15 tot 25 delen water. Spuit, borstel of veeg de
oplossing van het oppervlak (gebruik handschoenen),
borstel zo nodig en spoel grondig na met water. Warm
water, voorzover beschikbaar, vergemakkelijkt het
reinigen.
Schuimreiniging: Gebruik 1 deel FS Formula 4089 op
15 tot 25 delen warm water. Breng aan met behulp van
een schuimsysteem op het te reinigen oppervlak. Laat 5
tot 10 minuten inwerken. Borstel indien nodig en spoel
het oppervlak na met warm water onder druk. Laat het
schuim niet op het oppervlak drogen. Bevochtig zo
nodig het schuim om uitdroging te voorkomen.

•

NSF A2 geregistreerd, als reinigingsmiddel dat niet
bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen.
Toelatingsnummer: 160188.

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Niet gebruiken op aluminium of verzinkt metaal.
Raadpleeg voor gebruik het etiket en het
productveiligheidsblad van dit product.

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. Deze technische documentatie 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.
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