Temizleyiciler

Teknik Özellikler

Interflon Power Wipes
Ağır hizmete uygun temizleyici solüsyonlu ıslak bezler

F-Active Technology ile güçlü, ağır hizmet tipi temizlik solüsyonu ile doyurulmuş güçlü, endüstriyel
kalitede temizlik bezleri. İş aletleri, çalışma alanı, makine parçaları, ekipman ve diğer birçok yüzey için
rahat ve kullanımı kolaydır. Kir, yağ, yağ, mürekkep, katran, toner, boya, fren tozu, kurum, keçe
lekeleri, reçine, yapıştırıcılar, çim lekeleri ve çok daha fazlasını etkili bir şekilde çözer. Dış ortamlarda
açlışan/servise çıkan ekiplerin temizlik ihtiyaçları için idealdir.
Interflon Power Wipes, NSF tarafından gıda endüstrisinde kullanılmak üzere 141508 belge
numarasıyla genel temizleyici (kategori kodu A1) olarak kayıtlıdır.
Gıda üretim ekipmanlarında kullanıldığında, ekipmanı üretime başlatmadan önce temiz suyla
yıkanması ve durulanması gerekir.

Uygulama alanları
Söküm, montaj ve onarımı sırasında, iş aletlerinin, makine parçalarının, çalışma ortamının,
makinelerin, motorların vs. temizliğinde ve yağdan arındırılmasında kullanılır. Mürekkep, marker,
toner ve yağların temizliği içindir.

Sağladığı avantajlar
Güçlü temizleme etkisine sahip geniş ebatlı ve güçlü bezler
Çok yüksek kir emme kapasitesi
Kolay ve verimli kullanım
Tiftiklenmez, tüylenmez
Tekrar tekrar kullanım için birkaç saat nemini korur, heptanlı mendiller gibi hemen uçmaz
Hoş kokuludur, Aloe Vera içerir
Benzeri mendillere göre verimi defalarca kat fazladır
Kutusunun ağzı hava almaz; bezler kutusunda kaldığı sürece kurumaz
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Kullanma talimatı
Interflon Power Wipes kullanmadan önce: Kapağı çıkarın ve ilk bezinin ucunu kapağın ortasındaki
delikten geçirip diğer taraftan çekin. Ardından kapağı sıkıca kapatın. Mendillerin birbirinden kolayca
ayrılması için kutudan 45 ° açıyla çıkarın.
Yüzeyden emin değilseniz, önceden küçük bir alanda test etmeniz önerilir. Çok sıcak yüzeylere
uygulamayın. Ürünü dışarıda bırakıp kurutmayın ve doğrudan güneş ışığında kurumaya maruz
bırakmayın. Pleksiglas üzerinde uygulamayın.

Güvenlik tedbirleri
Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ambalaj çeşitleri
Güncel ürün listemize bakınız.

Taşıma talimatları
Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız
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Teknik özellikler
Özellik

Sonuç

İçerik

Solüsyon: solventler, yüzey aktif maddeler ve su

Renk

Beyaz

Koku

Limonumsu

Yoğunluk @ 20°C

1 g/cm3

En yüksek uygulama ısısı

60°C

Raf ömrü**

2 yıl

Test Metodu

** Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde

Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün
performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde
olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL - 4700 BB Roosendaal, Hollanda
interflon.com

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve
nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti
etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon
Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda’nın tescilli marka ve ürünleridir.
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