AK 5 HURRICANE
DETERGENT DEGRESANT INDUSTRIAL CU ACTIUNE PUTERNICA
CARACTERISTICI & APLICAȚII
AK 5 HURRICANE este un detergent industrial
polivalent conceput pentru a elimina murdaria dura si
rezistenta la detergentii normali.
AK 5 HURRICANE este un detergent care
degreseaza și curăță orice suprafață murdara de ulei,
grăsime, negru de fum, funingine, cum ar fi prelatele
și șasiurile de camioane și orice altă suprafață lavabilă
a vehiculelor de transport și a structurilor agricole,
tracțiune etc.
AK 5 HURRICANE este de utilitate practică pentru
intervenții de degresare a lucrărilor structurale din
oțel și piese mecanice destinate să fie vopsite, de
protecție sau altele.
AK 5 HURRICANE isi arata cel mai bine aptitudinile
în curățarea pardoselilor industriale din hale si
depozite chiar daca acestea au fost curatate cu
ajutorul masinilor de spalat pardoseli.
Capacitatea sa de penetrare face că murdăria depusă
pe pardoseala sa poata fi îndepărtata cu ușurință și cu
rezultate de până acum greu de imaginat.

AK 5 HURRICANE respectă suprafețele și mașinile
utilizate; este eficient in instalațiile industriale care
urmează să fie recondiționate, racitoare de aer,
sisteme de ventilatie, tubulatura pentru schimbul de
aer și diverse alte structuri în cazul în care există
mizerii sedimentate in timp.
AK 5 HURRICANE este proiectat în conformitate cu
cele mai recente tehnologii și au fost utilizate în
formularea sa doar agenți activi de suprafață sintetici
de ultimă generație de penetrare mare, extraordinar
de eficaci și adaptati pentru emulsionarea reziduurilor,
acordând o atenție deosebită atat problemei
biodegradabilitatii cat si sigurantei persoanei care
foloseste produsul.
AK 5 HURRICANE are o serie de avantaje:
UTILIZARE PRACTICA
este miscibil în apă în orice raport, permite deci un
camp extrem de larg de diluare și este adaptabil la
cele mai variate tipuri de murdărie;
SIGUR SI ECONOMIC
aplicat pe suprafețe elimina rapid murdăria, fără
intervenție manuală costisitoare și cu o simplă
clătire le aduce in starea initiala;
SIGUR PENTRU ORICE SUPRAFATA
datorita componentilor sai activi AK 5 HURRICANE
elimina mizeriile fara sa dauneze materialele tratate
(platic, marmura, ciment, materiale feroase, etc).

MOD DE UTILIZARE
AK 5 HURRICANE este adecvat mai ales pentru
curățarea pavajelor murdare cu ulei si derivate din
prelucrarea mecanică.
AK 5 HURRICANE utilizat cu regularitate este capabil
de a elimina urmele cauzate de motostivuitoare, acele
dungi negre inestetice datorate fricțiunii generate de
către roțile motostivuitorului pe podea.

AK 5 HURRICANE Este folosit diluat în apă de la 2 la
10% (de la 200 la 1000 grame la 10 litri de apă).
AK 5 HURRICANE utilizat în concentrația cea mai
potrivita pentru tipul de murdărie prezent, se aplică
sau prin pulverizare manual sau utilizand rezervorul
sub presiune corespunzătoare, pompă manuală sau
pistol cu aer comprimat la presiune joasă; așteptați
câteva secunde pentru ca produsul să-si indeplineasca
pe deplin actiunea de emulsionare și dispersare
împotriva grăsimii și a murdăriei. Apoi se clătește cu
apă, de preferință sub presiune.
AK 5 HURRICANE pentru utilizarea in uscatoare, fie
de dimensiuni mici, fie mari, trebuie sa fie utilizat la 3
%.
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