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ALKALISK AVFETTNING ”Truck wash”
Normal ”Truck wash”

Notra alka 40

ANVÄNDNING
Till avfettning, lastbilstvätt, containertvätt, tvätt av verkstadsgolv, rengöring av
glasfiberbåtar, husvagn och liknande.
EGENSKAPER
Notra Alka 40 har bra fett- och oljeemulgerande egenskaper och är inte
frätande för Aluminium. Notra Alka 40 (”Truck wash”) uppfyller kraven för snabb separering av
rengörings- och avfettningsmedel (IVL.test2).
BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Normal dosering: 1:50 motsvarande 2 dl till 10 liter vatten.
Lätt rengöring: 1:100 motsvarande 1 dl till 10 liter vatten.
Kraftig rengöring: 1:25 motsvarande 4 dl till 10 liter vatten.
Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare kommer i kontakt med livsmedel,
sköljas av noggrant med rent vatten.
Får inte användas på varma ytor.
Verkningstid max. 3 minuter.
Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.
Den angivna doseringen gäller vid en genomsnittlig vattenhårdhet på 18-20°dH.
PRODUKTDATA
Löslighet God - upplöses snabbt i vatten.
Densitet 1,05 kg/l
pH-värde koncentration, ca: 13
pH (spädd 2%) ca:11

FÖRVARING
Förvaras i tillsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från sura ämnen, så
sammanblandning undvikas.
SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE
Se det aktuella säkerhetsdatabladet

Artikelnummer
20 liter

25023

200 liter 56256

ALKALISK AVFETTNING Kraftig
Kraftig

Notra alka plus
ANVÄNDNING
Notra Alka Plus används till avfettning av mycket nedsmutsade lastbilar, tankbilar och presseningstrailers mm.
Påföres med tryckspruta endast på de områdena med kraftig nedsmutsning.
EGENSKAPER
Notra Alka Plus är ett avfettningsmedel med en mycket hög tvätteffekt. Är mycket lämplig till rengöring av
trafikfilm på presseningstrailers och tankbilar mm. Vid användning av Notra Alka Plus minskas den manuella
”borsttiden” väsentligt, då den manuella tvättdelen kan ersättas av spolning med högtryckslans, som ger en snabbbare tvätt med samma höga slutresultat. Lämnar en lättskummande hinna, som gör att produktens verkningstid
förlängs speciellt på vertikala ytor. Produkten har mycket goda fett- och oljeemulgerande egenskaper.
Innehåller inte EDTA, fri från A,B,C ämnen.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Dosering: 2-7% beroende på smutsighetsgrad.
Presennings-trailer upp till 20%.
Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare kommer i kontakt med livsmedel,
sköljas av noggrant med rent vatten.
Får inte användas på varma ytor.
Verkningstid 2-10 minuter.
Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.
PRODUKTDATA
Löslighet God - upplöses snabbt i vatten.
Densitet 1,05 kg/l
pH-värde koncentration, ca: 13
pH (spädd 2%) ca:11
FÖRVARING
Förvaras i tillsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från sura ämnen, så
sammanblandning undvikas.
SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE

Artikelnummer
20 liter

25043

200 liter 25119

AUTOSCHAMPO-WAX
Autoschampo wax

Blanco wash

ANVÄNDNING
Blanco wash används för tvätt av bilar, lastbilar, båtar mm. Kan användas både manuellt och i maskinell tvätt.
EGENSKAPER
Produkten har en behaglig doft av persika, vilken håller vattnet i tvättsystemet färskt-doftande längre.
Blanco Wash innehåller en stor mängd vax som lämnar ytan blank och smutsavvisande. Därigenom torkar ytan
snabbare. Dessutom har Blanco Wash FR bra skumnings-funktion som hjälper till att sänka doseringen. Produktens tunna viskositet har en dubbel effekt eftersom det båda minskar risken för igensatt doseringssystem och att
den löser sig lättare i vatten.
BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Dosering: 3-7% beroende på smutsighetsgrad.
Presennings-trailer upp till 20%.
Verkningstid: 5-15 minuter
Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.
PRODUKTDATA
Färg: Grön
pH ca:7,5
FÖRVARING
Förvaras i tillsluten originalförpackning. 0-35 grader.
SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE
Se det aktuella säkerhetsdatabladet

Artikelnummer
5 liter

24901

20 liter

24902

200 liter 24903

