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Alkalische, laagschuimende vloerreiniger
Omschrijving
Krachtige, laagschuimende, sterk alkalische vloerreiniger voor de verwijdering van dierlijk of plantaardig olie en vet.
Ideaal voor restaurants, keukens, voedingsmiddelenindustrie, etc.
Eigenschappen
Hoog alkalisch en goed emulgerend vermogen
Zonder parfum/geur
Laagschuimend, snelwerkend
Universele toepassing
Voordelen
Verwijdert snel en grondig dierlijke/plantaardige vetten en oliën
Zonder parfum/geur en daardoor geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie
Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
Laagschuimend: daardoor is het opnemen van de oplossing snel mogelijk en wordt de vuilwatertank optimaal
benut
Ook geschikt voor moppen en éénschijfsmachines
Geschikt om via een olie/vetafscheider te lozen
Gebruiksaanwijzing
Dosering: Actival moet verdund worden.
Dosering voor emmerreiniging: 32-50 ml / 5L (0,8-1%) - max. 5%.
Dosering voor reiniging met schrobzuigmachine: 80-250 ml / 10L (0,8 tot 2%).
Dosering voor indirecte reinigingsmethode: max. 5%.

Een correcte dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing
1. Manuele reiniging:
Doseer het product in een emmer gevuld met water en breng de oplossing aan op de vloer. Laat de oplossing
even inwerken en schrob de vloer. Verwijder de vuile oplossing.
2. Machinale reiniging:
Doseer het product in de volle watertank van een éénschijfsmachine of van een schrobzuigmachine en breng
met de machine de oplossing aan op de vloer. Laat de oplossing even inwerken en schrob de vloer. Verwijder
de vuile oplossing.
3. Gebruik de indirecte methode voor zware vervuiling: schrob de vloer zonder de oplossing op te zuigen, laat de
oplossing voor 5-10 inwerken en schrob de vloer nogmaals. Zuig de vuile oplossing direct op met de machine.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (onverdund):

> 12

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/.
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.
Veilig gebruik
BELANGRIJK: Gebruik de oplossing niet op oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen of alkalihoudende producten. Niet gebruiken op aluminium oppervlakken.
Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en
de bijbehorende aanpassingen hierop.
Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer

Omschrijving
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100839687

DI Actival 2x5L W1

Manuele dosering

www.diversey.com
© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 17/05/2021 nl-BE (K00310)

