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BIFAST
Bifázikus zsíroldó

Általános tudnivalók
Remek zsíroldó hatású alkalinos
tisztítószer. BIFAST hatásosan távolítja
el lerakódott makacs zsírt is.
BIFAST gyorsan és hatásosan távolítja el a
megkeményedett olaj, zsír, kenőzsír és
környezeti szennyeződésből származó
foltokat.
BIFAST nagymennyiségű aktív elemet
tartalmaz, könnyen bomlik elemeire ezért
használat előtt, a hígítandó mennyiség
kitőltése előtt, alaposan felrázandó.

Felhasználási lehetőségek

Felhasználás
Használat előtt alaposan felrázandó, így a
termék tökéletesen homogén lesz.

Vízpermetező gépben magas nyomáson,
tanácsoljuk, hogy 5-10%-ban higított
elegyet használjon (50-100 ml minden 1
liter vízhez) így a vízcsúbúé kolővelő elegy
koncentrációja 0,5-1% körül lesz.
A kezelt felület bő vízzel átöblítendő.

Alacsony nyomáson történő tisztítás
esetén, a terméket 0,5-3%-ban ajánlott
higítani (50-300 ml minden 10 liter vízhez)
a megtisztítandó felület szennyezettségétől
függően, használat után bő vízzel
átöblítendő.

Mosó-szárító géppel történő
felhasználásnál 0,5%-ban higítandó.

BIFAST egyaránt felhasználható alacsony
és magas hőfoko, egészen 100°C-ig.
A napsütötte vagy hőnek kitett, festett
felületeket a tisztítás előtt vízzel hűtsük le.

Technikai leírás

ÖSSZETÉTEL Nem ionikus tenzioaktív anyagok, szekvesztránsok, alkalinos bázikus
anyagok, higítók

ÁLLAG Kétfázisú folyadék
ILLAT Szagtalan
FAJSÚLY 1,12
AKTIVITÁS 35 %
pH hígítás nélkül 14
pH hígítás után 12 ± 0,5
VÍZBEN VALÓ 
OLDHATÓSÁG

Teljes

BIODEGRADABILITÀSminden kapilláraktív rész megfelel a 648/2004 számú Rendelet (CE) III. 
mellékletében, a levegőben való lebonthatóságra vonatkozó előírásoknak

BIFAST alkalmas műhelyek, ipari
helységek, üzemek padlózatának és falinak
mélytisztítására, illetve ipari gépek,
bevonófóliák, napernyők, napellenzők,
sátortetők, gépjárművek,kamionok, buszok,
vonatok, metrószerelvények, villamosok,
hajók, traktorok, mezőgazdasági gépek,
emelőszerkezetek, daruk, targoncák,
repülőgépek karosszériájának tisztítására.
BIFAST kifejezetten ajánlott motorok és
kerékküllők zsírtalanítására.
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BIFAST

Használat előtt alaposan felrázandó.
KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA.

23 Kg-os 
műanyagkanna

Utólagos információk

Veszély: Súlyos égési sérülést és
szemkárosodást okoz. Viseljen védőkesztyűt
és védje a szemét. LENYELÉS ESETÉN: a
szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA
BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt
friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen
tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal hívja orvos.

Biztonsági munkaruházat

Munkavédelmi szemüveg

Gumi vagy PVC kesztyű 
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