K DET
DEGRESANT NECAUSTIC, PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
CARACTERISTICI & APLICAȚII

MOD DE UTILIZARE

K DET este un detergent degresant lichid, concentrat,
solubil în apă, cu caracteristici excepționale de
eficacitate și care nu formeaza spuma. Acest lucru il
face deosebit de interesant pentru rezolvarea
problemei dificile de eliminare a spumei în timpul
operațiilor de curățare. Datorita formulei sale cu
acțiune practic neutra, K DET nu este iritant pentru
piele și pentru caile respiratorii, nu este coroziv și
poate fi folosit fara nicio grija.
K DET este deosebit de potrivit pentru curățarea în
diferite domenii, precum:

După pregătirea diluției K DET cea mai potrivite
pentru tipul de tratament care urmează să fie efectuat
(de la 1% la 5% max), se aplică K DET prin
pulverizare cu un pulverizator sau în cazul unor
suprafețe mari cu un rezervor sub presiune, cu un
pistol de aer comprimat de joasă presiune; așteptați
cateva minute până când K DET isi îndeplineste pe
deplin activitatea de emusionare si de dispersare
împotriva grăsimii și a murdăriei și procedati la
îndepărtarea mizeriei cu o cârpă, hârtie, un burete, o
mașină sau după cum doriți.

Curatare generala de chiuvete, bai, gresie,
marmura, toate tipurile de pardoseli, inclusiv
linoleum, material care, cu utilizarea detergenților
normale este ușor afectat, astfel încât să-și piardă
luciul original; imbatabil pe grasimea de pe hote,
radiatoare și filtre interne din aparatele de aer
condiționat.

În cazul utilizării cu mașini de spălat automate (în
cazul în care acesta are un mixer automat) verificati
dacă concentrația de K DET nu depășește 3/4%, în
caz contrar se procedează după cum s-a descris mai
sus.
K DET în majoritatea aplicațiilor sale nu necesită
clătire.

Interioare auto: degresant general pentru
țesături de interior, catifea, vinil si alcantara; K
DET este eficace si ca detergent pentru geamuri
la îndepărtarea muștele de pe parbriz și la
îndepărtarea petelor organice: sânge, sudoare,
voma etc. de pe tapiserii și țesături.
Alte suprafețe, cum ar fi din oțel inoxidabil,
plexiglas, fibra de sticla, etc.
Prin urmare, K DET este indicat în special în cazul în
care există amprente corporale sau grăsimi de origine
animală / vegetală, în general, chiar daca sunt dificil
de eliminat. K DET poate fi de asemenea folosit
pentru suprafețe vopsite, mobilier și obiecte din
material plastic.

K DET având proprietăți antispumante este, de
asemenea, indicat pentru utilizarea în mașini
automate de curățare a pardoselilor.
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PROPRIETATI CHIMICO-FIZICE
Stare fizica:
Culoare:
Miscibilitate cu apa:
Miros:
Inflamabilitate:
Biodegradabilitate:

lichid
galben fluorescent
totala
caracteristic
neinflamabil
peste 90%
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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle
condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

