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Picture shown may not represent model quoted

Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek účinný proti silně
ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého
 vosku, starým nánosům polymerů apod. na všech površích, odolávajícím
alkalickým sloučeninám.
  
Účinný proti:Účinný proti:Účinný proti:Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, voskům, polymerům.
  
Oblasti použití:Oblasti použití:Oblasti použití:Oblasti použití:

• Kanceláře a veřejné prostory: Pro použití na tvrdých podlahových
plochách pro odstranění ulpělých nečistot a příležitostné odstranění
vosku, či polymerů. Nevhodné na parkety, linoleum, nebo korkové
podlahy.

• Průmyslové a výrobní podniky: Odstraňování mastnoty a nečistot z
tvrdých povrchů a kovu. TORNADO lze použít také na některé typy
plastů. Nepoužívejte na neželezné kovy, jako jsou hliník, hořčík, zinek,
cín atd.

Výhody produktu:Výhody produktu:Výhody produktu:Výhody produktu:

• Ekonomicky efektivní díky účinnosti již při malých koncentracích prostředku
• Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze. Díky tomu jsou minimalizovány náklady na údržbu vybavení.
• TORNADO není univerzální čistič, díky čemuž je velmi účinný na specifické druhy nečistot a zkracuje čas potřebný na mytí.
• Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti.
• Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov)

● Standard equipment

● Standard equipment

Model TORNADO SV1 220
kg TORNADO SV1 10 l TORNADO SV1 25 l

Ref. no. 105301674 105301675 105301676

Technical specifications

Balení 220 KG 10 L 25 L

Class/packing group 8/III 8/III 8/III

Hodnota ph 10.5 (1% solution) 10.5 (1% solution) 10.5 (1% solution)

UN number 1760 1760 1760

Model TORNADO SV1
4x2,5 l

Ref. no. 105301677

Technical specifications

Balení 4 x 2.5 L

Class/packing group 8/III

Hodnota ph 10.5 (1% solution)

UN number 1760
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment
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