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1 - ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı

: INTRACLEAR - Konsantre Endüstriyel Yağ Sökücü

Ürün Kodu : INTRA

Tedarikçi Firma
Firma

: Tauss Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
PK 64 Pendik / İstanbul - Türkiye
Web
: www.tausskimya.com.tr
E-mail : info@tausskimya.com.tr
Telefon : 0 (216) 483 37 61

www.tausskimya.com.tr

2 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ağır sanayide ve gıda sanayinde kullanılmak üzere geliştirilmiş su bazlı konsantre bir bakım ürünüdür.
- Yüzeye kolayca nüfuz ederek yağları tek işlemde söker. Uygulandığı yüzeyi korur, pas oluşumunu önler.
- Ulaşılması güç olan girintilere, ızgara ve bacalara tam nüfuz ederek etkili temizlik sağlar.
- Metal, beton, kauçuk, plastik ve her türlü yüzeye bulaşan yağ ve gres artıklarını kolayca çıkarır.
- Doğada biyolojik olarak çözünen çevre dostu bir üründür. Klorlu solvent içermez, sanmaz ve parlamaz.

3 - KULLANIM ALANLARI
Ağır sanayide, gıda sanayinde, hastanelerde, otellerde, restoranlarda güvenle kullanılabilir.

4 - KULLANIM ŞEKLİ
Süper konsantre formülü sayesinde kirin yoğunluğuna göre 1 ölçü INTRACLEAR 10 ölçü suyla seyreltilerek
kullanılır. El spreyi yada basınçlı püskürtücülerle temizlenecek yüzeye püskürtülerek birkaç dakika beklenir, ardından
yüzey temiz bir bez yardımı ile silinir.
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5 - GÜVENLİK BİLGİLERİ
İnsan ve hayvan sağlığına zararlı hiç bir zehirli kimyasal ve solvent içermez.
Tahriş edicidir, göz ve deri ile temasında temas bölgesini derhal bol suyla yıkayın.
Aşındırıcıdır, uygulamada mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
Yutulması sakıncalıdır, kazayla yutulduğunda derhal doktora başvurun.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

6 - SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve doğrudan güneş ışığı almayan yerde muhafaza edin.
Ambalajında ve ağzı kapalı olarak muhafaza edildiğinde raf ömrü süresizdir.

7 - AMBALAJ BİLGİLERİ

1 litre

5 litre

30 litre

8 - TEKNİK VERİLER
Görünüm
Renk
Koku
pH

: Sıvı
: Berrak
: Karakteristik
: 1,0-10,8 (25°C)

Parlama Noktası
Viskozite
Bağıl Yoğunluk
Suda çözünürlük

: Yok
: N/A
3
: 1,0-1,2 g/cm (25°C)
: Suda beyazlaşarak çözünür (140 g/l - 25 °C) .

Bu teknik bilgi formundaki verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama için yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için
garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz.

