ARKUSZ PRODUKTU

FUN BALL

Uniwersalny, błyskawiczny odtłuszczacz
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LINIA DO GENERALNEGOCZYSZCZENIA

Uwagi ogólne
Uniwersalny odtłuszczacz do błyskawicznego
czyszczenia zmywalnych powierzchni wysoko
zabrudzonych.
Połączone
działanie
jego
składników,
zapewnia
błyskawiczne
i
radykalne
czyszczenie pozostałości najtrudniejszych do
usunięcia.
Pozostawia powierzchnie błyszczące i bez
smug.
Zastosowanie
FUN
BALL
powstał
z
myślą
do
natychmiastowego usuwania tłuszczu,
tuszu, farby, czarnych rys, brudu
atmosferycznego, szminki iśladów palcy z
każdej zmywalnej powierzchni.
W szczególnoœci FUN BALL wykorzystywany
jest do:

Usuwanie plam ze stołów, ławek , ścian,
wykładzin syntetycznych

Czyszczenie stolarki okiennej

czyszczenia obrabiarek, takich jak tokarki,
szlifierki, frezarki,etc.

czyszczenie wnętrz samochodów

usuwanie pozostałości owadów z okien
środków transportu

mycia wstępne zderzaków, felg,
reflektorów samochodów

czyszczenia klawiatury i obudów maszyn
do pisania oraz komputerów

usuwanie pozostałości po gumach i
śladów po obuwiu

czyszczenie podłóg za pomocą urządzeń
do czyszczenia
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Typowe użytkowanie Funn Ball w gastronomii
oraz w dystrybucji żywności w ramach
programów
czyszczenia
zgodnych
z
systemem HACCP są:
Codzienne czyszczenie płyt i rusztów,
piecy, piekarników, okapów i filtrów,
umywalek i stołów ze stali nierdzewnej;
Gruntowne czyszczanie cotygodniowe
zwłaszcza toalety, szatnie, lady chłodnicze,
szafy, półki, pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów.
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FUN BALL
Zastosowanie
Do
odplamiania
wszystkich
powierzchni zmywalnych: użyć Funn Ball
bez rozcieńczania, lub rozpuszczone w
stosunku 1:1. Rozpylić na powierzchni lub
nanieść za pomocą ściereczki lub mopa i
wytrzeć do sucha.
Do odplamiania podłóg i mebli
tapicerowanych: użyć FUN BALL bez
rozcieńczenia lub w stosunku 30-50. Rozpylić
na ściereczce i trzeć powierzchnię do
usunięcia plamy.
Do gruntownego mycia
rozpuścić od 5 – 10% z wodą

podłóg:

Do usuwania wosku na sucho: użyć FUN
BALL bez rozcieńczania lub rozcieńczony w
30% na powierzchni i użyć maszyny
szczotkującej
z
dyskiem
czerwonym,
zielonymlub niebieskim, aż do całkowitego
osuszenia i usunięcia wosku. W przypadku
powierzchni lakierowanych, emaliowanych,
kolorowych lub naturalnych, sprawdzić
działanie FUN BALL na elementach
niewidocznych.
W
przypadku
niewystarczającej odporności powierzchni,
należy stosować rozcieńczony Fun Ball
według potrzeb.
Jeżeli
powierzchnia
jest
w
bezpośrednim kontakcie z żywnością,
to zaleca się spłukanie.

Dane techniczne

Satn fizyczny

rozpuszczalne w wodzie, niejonowe środki powierzchniowo czynne,
środki maskujące, środki zapachowe, barwniki
ciecz przeźroczysta żółta

Zapach

kwiatowy

Ciężar właściwy

0,97

Aktywność

20 %

Odczyn pH

12,5 ± 0,5

Skład

PH w roztworze do użytku 10 ± 0,5
Rozpuszczalność w wodzie całkowita
Biodegradacja

Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania
biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do rozporządzenia (IS)
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Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób
zapobiebania
Unikać kontaktu z oczami i skórą
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza..
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12 butelek – 750 ml
i 3 spryskiwacze
4 karnistry - 5 l

