Hodrupa A
Magasnyomású- és gépi tisztítószer
korróziógátló összetevővel
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Tulajdonságok
A Hodrupa A egy fékezett habzású speciális tisztítószer, az ásványi olaj- és kipufogógázok,
valamint tűzkárok által okozott szennyeződések eltávolítására. Ha magasnyomású
tisztítógéppel vagy gépi vizes tisztításnál használjuk, akkor hígítsuk vízzel. Gépek,
készülékek kézi felülettisztításánál nem kell hígítani. Azok a fényes fémfelületek
(vas, bádog), melyeket Hodrupa A-val tisztítottak, nem rozsdásodnak. Az ÖNORM B 5105,
második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválasztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek < 5%, anionos tenzidek < 5%, NTA < 5%, vízbázisú oldószer,
alkáliaák, korróziógátló anyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13
pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5-12

Felhasználási terület
Felhasználható minden víz- és lúgálló felületen. Különösen alkalmas ipari telepek,
szerelőcsarnokok tisztítására. Tűzkárok utáni felülettisztításhoz, lakkozott és nem
lakkozott fémfelületek tisztításához is használhatjuk, mint pl.: szerelő állványok,
esztergapadok, lyukasztógépek.

Felhasználás
Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.
Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):
200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.
Magasnyomású tisztítás:
200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.
Alaptisztítás (tűz után):
800 ml-t adunk 8 liter vízhez.
Az oldatot terítsük szét a tisztítandó felületen,
kb. 5 percig hagyjuk hatni, súroljuk, majd szívassuk fel.

Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért
felelőséget nem vállalunk.
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Gépek tisztítása:
Öntsünk egy kendőre vagy tisztítóvattára a Hodrupa A-ból és
tisztítsuk meg a tárgyakat. Az optimális korróziógátló hatás
elérése érdekében ne öblítsük le vízzel a felületeket!

Anyagszükséglet / m²
Gépi vizes tisztítás:
Magasnyomású tisztítás:

1 ml
8 ml

Alaptisztítás:
Gépek tisztítása:

40 ml
10 ml

Xi; Irritatív koncentrátumban
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést
és a szembejutást. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc- szemvédőt kell viselni.
Alkálilúgokat tartalmaz.
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!
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Kiszerelés
10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 05 01 10
Cikkszám: j 05 01 72

www.kiehl-group.com
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