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Mr McKenic Super Odtłuszczacz Cytrusowy

valhallaman@hoper.pl
Typewritten text
Mr McKenic Super odtłuszczacz Cytrusowy jest szeroko używany w utrzymaniu drenaży i odpływów, oczyszczalni ścieków, zakładów branży przemysłu samochodowego, instalacje do produkcji artykułów spożywczych, zakładów przemysłu morskiego, rafinerii, zakładów przemysłu wydobycia ropy i gazu, itp… Idealny czyszczący preparat dla przemysłu spożywczego. 
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•	Biodegradowalny•	Nie zawiera drażniących związków chemicznych•	Odtłuszczacz wielofunkcyjny•	Nie toksyczny•	Przewyższa w skuteczności działania większość                konwencjonalnych rozpuszczalników na bazie ropy                naftowej•	Skuteczny i efektywny w działaniu
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1. Należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem2. Preparat można nanosić metodą natrysku, za pomocą mopa lub przez     zanurzenie3. Po nałożeniu preparatu, w celu uzyskania maksymalnego efektu,     należy najlepiej pozostawić go na kilka minut a następnie wyszorować     mopem, szczotką, gąbką w zależności od sytuacji4. Następnie należy dokładnie przemyć czyszczoną powierzchnię wodą.5. Należy wytrzeć czystą szmatą lub ręcznikiem6. Preparat może być rozcieńczany wodą w stosunku do 1:65 w zależności    od potrzeb.Uwaga: W przypadku kontaktu z nowym rodzajem powierzchni zawsze należy najpierw spryskać szmatkę i wykonać test.
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1. Tylko do profesjonalnego zastosowania. Należy używać tylko w     dobrze wentylowanych pomieszczeniach.2. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je dokładnie wodą     i skontaktować się natychmiast z lekarzem3. W przypadku połknięcia należy popić dużą ilością wody i    skontaktować się natychmiast z lekarzem4. Należy unikać dłuższego kontaktu preparatu ze skórą5. W przypadku skóry delikatnej należy użyć rękawic gumowych6. Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci7. Dodatkowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.
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Mr McKenic Odrdzewiacz-Odkamieniacz jest przemysłowym preparatem przeznaczonym do emulgowania uciążliwych smarów, olejów, tłuszczów, węgli, itp… z dowolnej twardej powierzchni. 
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Producent
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Stan fizyczny
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ciecz
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Kolor
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Rozpuszczalność w wodzie
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Gęstość
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bezbarwny
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rozpuszczalny

valhallaman@hoper.pl
Typewritten text
Wyłączny dystrybutor
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Hellfeier Sp. z o.o.
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Strona www : http://www.mr-mckenic.net
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