PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM

TECHNICAL INFO

DUO CLEAN
Popis
DUO CLEAN je prírodný čistiaci prostriedok na báze vody a prírodných ovocných olejov.
Neobsahuje žiadne prchavé organické zlúčeniny (VOC) a je šetrný ako k užívateľovi, tak
k životnému prostrediu. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou A1 a je ho
možné používať v potravinárskom priemysle na plochy, ktoré nie sú v priamom styku s
potravinami. Pokiaľ je DUO CLEANOM vyčistená plocha, ktorá je v priamom styku s
potravinami, je potrebné túto plochu následne opláchnuť schváleným prostriedkom alebo
pitnou vodou.
Oblasť použitia
DUO CLEAN je perfektná náhrada tradičných rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov na báze
ropy. Používa sa do ultrazvukových čističiek, čistiacich kúpeľov a umývacích stolov pri
teplotách 30 až 35 °C. Veľmi efektívne vyčistí povrch od mastnoty a olejov (tiež
pripečených olejov), mazív, grafitu, gumy, bitúmenu, asfaltu, voskov, tukov, bielkovín a
ďalších zbytkov v potravinárskom priemysle.
Výhody
• Neobsahuje fosfáty ani rozpúšťadla
• Kombinuje výhody vodou riediteľných čističov a odmasťovačov na báze ropy
• Zanecháva dočasnú ochranu proti korózií
• Šetrný k užívateľovi i k životnému prostrediu
Návod na použitie
• Možno riediť vodou v pomere až 1:20, podľa stupňa znečistenia.
• Vyššia teplota výrazne zvyšuje účinnosť prípravku.
• Prípravok naneste na čistený povrch.
• Pri čistení je najlepšie použiť handru, kefku alebo štetec.
• Čistený diel utrite do sucha.
• Pri vyšších teplotách od 45 do 50 °C sa ovocný olej oddeľuje od kvapaliny a
prípravok nemusí byť dostatočne účinný. To sa môže riešiť stálym miešaním
prípravku.
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo pri 20 °C
Farba
Vôňa
pH
Hustota
Teplotná odolnosť
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii
Schválené NSF registráciou

Kvapalina
Svetlo žltá
Ľahká po ovocí
10,8
1,03 g/cm3 pri 20 °C
+5 až +30 °C
+15 až +65 °C
Certifikát č. 147697 klasifikácia A1

Balenie
DUO CLEAN je dodávaný v 1l a 200l nádobe a v 5l a 15 l ECO BOXE. K 1 l nádobe je
možné objednať rozprašovaciu hlavicu, obj. č. 15249. K výrobku je možné objednať aj
ručný rozprašovač MILKY 500 ml, skl. č. 15247 alebo 1000 ml, skl. č. 15248. K ECO BOXU
je možné dokúpiť vypúšťací ventil, skl.č. 35204.
Skladovanie
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 30 °C).
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia.
Minimálna trvanlivosť 12 mesiacov. Neskladujte pri teplotách nižších než 0 °C.
Farba jednotlivých šarží výrobku sa môže líšiť. V priebehu skladovania môže dôjsť
k miernemu stmavnutiu kvapaliny. To však nemá vplyv na účinnosť ani použitie výrobku.
Zdravie a bezpečnosť
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov DUO CLEAN.

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
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Kritéria pri výbere odmasťovača
Cena
H a P vety, symboly nebezpečnosti, NSF certifikát
Šetrnosť k životnému prostrediu, ekológia
Bezpečnosť pre užívateľov, kože, inhalácie
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)
Skladovanie a požiarna bezpečnosť
Bezpečnosť a cena dopravy
Účinnosť čistenia olejov
Účinnosť čistenia mazadiel
Účinnosť čistenia tukov, jedla a bielkovín
Účinnosť čistenia voskov, farieb, bitúmenu a gumy
Použitie vo vysokotlakových umývačkách HPW (vap)
Zahrievanie
Odparovanie
Použitie v ultrazvukových čističkách a v umývacích stoloch
Opakované použitie v umývacích stoloch
Biologická odbúrateľnosť
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Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

