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Attack Plus
Krachtige reiniger op basis van oplosmiddelen

Productomschrijving
Krachtige reiniger op basis van oplosmiddelen voor de effectieve verwijdering
van minerale/synthetische oliën, teer en bandensporen van vorkheftrucks.

Belangrijke eigenschappen
• Alkalisch oplosmiddelhoudende formulering
• Hoog emulgerend vermogen
• Snelwerkend
• Universele toepassing

Voordelen
• Snelle en grondige verwijdering van minerale/synthetische oliën, teer,

schoenzool- en hakstrepen
• Geschikt voor de mopmethode, gebruik met een éénschijfsmachine en

handmatig gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering:
Schrobzuigmachines:

250 ml / 10 l oplossing (2.5% / 1:40). Verhoog de
dosering tot 10% bij zware vervuilingen. Gebruik
onverdund op teer, bitumen en bandensporen
Gebruik tot max. 2.5%

Toepassing:
Handmatig: doseer het product in een met water gevulde emmer en breng de
oplossing aan op het oppervlak. Laat inwerken, schrob de vloer en neem de
vervuilde oplossing op.
Machinaal: doseer het product in een met water gevulde watertank en breng de
oplossing aan op het oppervlak. Laat kort inwerken en schrob de vloer met de
machine en neem de vervuilde oplossing op.
Bij zware vervuilingen de indirecte methode gebruiken: schrob de vloer zonder
de oplossing op te zuigen. Laat 5-10 minuten inwerken, schrob de vloer voor
een tweede maal en neem de vervuilde oplossing direct op. Spoel de vloer na
met schoon water.

Belangrijk:
Niet gebruiken op oplosmiddel of niet-alkalisch bestendige vloeren. Voor
gebruik materiaalbestendigheid testen.

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, licht gele vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 1.03
• pH-waarde puur: 12.5 � 13.0
• pH-waarde in gebruik: 11.3 bij 2.5% verdunning

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513096 2 x 5 liter can


