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Charakteristika

FLEGAQUACLEANER je dobře pěnivý alkalický detergentní 
prostředek vhodný pro mytí strojního zařízení, budov a tech-
nického zázemí, průmyslových výrobních a servisních celků, 
včetně potravinářského průmyslu.
Vzhledem k vysokému mycímu účinku je vhodný pro mytí 
velmi zašlých povrchů, průmyslových nečistot a mastnot.
Svou jedinečnou účinností je určen pro plošné mytí a čištění 
všech povrchů omyvatelných vodou.
Účinnost roztoku s obsahem FLEGAQUACLEANERU se zvy-
šuje jeho zahřátím na cca 60 °C.

Použití

FLEGAQUACLEANER je použitelný jak pro ruční mytí za stu-
dena, tak i pro tlakové mytí s ohřevem ( 60 °C ).
Naneseme potřebnou koncentraci přípravku a necháme cca 
15 min působit. Poté mechanicky nebo tlakově umyjeme 
a opláchneme čistou vodou.
Obsahuje antikorozní přísady, lze ho v omezené míře použít 
i pro mytí lehkých kovů.

Balení

20, 200 litrů

Upozornění

Přeprava podléhá režimu předpisů ADR tř. 8.
Jen pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

pH: minimálně 11

Bod varu/ rozmezí: cca 100 °C

Bod tání/ tuhnutí: <0 °C

Oxidační vlastnosti: nemá

Hustota: 1,25 g/cm3,  při 25 °C, metoda DIN 51767

Rozpustnost ve vodě: neomezeně rozpustný

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): <0,03 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): <0,03 kg/kg
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FLEGAQUACLEANER

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalné 
Barva:  žlutá
Zápach (vůně): specifi cký po použitých surovinách   


