BRUKERINFORMASJON

ØJ BioCleaner
ØJ BioCleaner inneholder aktive overflatestoffer og råvaren BioGenActive.
Et klar, flytende avfettingsmiddel uten løsemidler og er ikke-etsende med utmerkete miljøegenskaper. Produktet er optimalisert for CIP og er lavtskummende over 40grC. Den kan
også anvendes som almen rengjøring av gulv og andre overflater ved lavere temperatur.
Produktet inneholder ikke løsemidler, fosfater, EDTA eller NTA.
Erstatter høy-alkaliske produkter
Sammensetning:
Bio Gen Active, Alkoholetoxilat <10%, Polyglykoleter <10%
Bruksområder:
Er spesielt utviklet for cip-rengjøring og fjerner olje,
fett, voks og lignende belegninger i varmevekslere,
tanker, rørsystemer og prosessutrustning. Dette
produktet erstatter høyalkaliske priodukter innen
næringsmiddelindustrien for å ta bort blod, melk og
proteinrester i applikasjoner der ”vaskeslitasje” ikke
er ønsket.
Grovrengjøring av vegger og gulv:
Gulvvaskemaskiner
Maskiner
Kjøleskap/ kjølerom
Rustfrie overflater i storkjøkken
Butikker
Næringsmiddel-industri
Svømmebasseng
Samt:
Avfetting av gulv- og veggflater av f.eks.
stål, aluminium, betong og plast
Avfetting av metalldeler
Hvis det også er kalkavleiringer skal ØJ RUST OG
KALKFJERNER iblandes.
Forurensingstyper:
Oljer (hydraulikk, smøre og brennoljer )
Fett
Blod / Melke rester
Skjærevæsker
Biologisk materiale
Smuss
Voks
Bruksanvisning:
ØJ FOSFATFRI AVFETTER blandes 1:9 med vann
Ved vanskelige belegninger kan en sterkere blanding
anvendes. Gjerne varmt vann i tillegg. Gjerne 5560grC for optimal CIP. Lavtskummende over 40grC

Materialpåvirkning:
Påvirker ikke materialer og kan derfor anvendes på
overflater som glass, metall, plast og gummi.
Vær dog forsiktig med alumiium da dette ikke tåler
høye pH-verdier.
Egenskaper:
PH i konsentrat: 11,0 +/-0,3
Materialpåvirkning: Skader ikke metaller. Kan uten
betenkeligheter brukes på materialer som
aluminium, messing, plast eller glass.
Skum evne: Lav over 40grC
Løselighet: Løselig i vann
Spesifikk vekt: 1,00kg/l
Viskositet: Som vann

Lagring:
Anbefalt oppbevaringstemp: 0-30gr.C
Kontrolleres ved bruk etter 3 år.
Ikke sollys.
Holdbarhet:
Minimum 3 år. Produktet kan fryses og tines uten at
egenskapene forringes.
Pakning:
5 ltr. kanner
25 ltr. Plastkanner
1000 ltr. Container.
Miljø:
Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
Ikke spesialavfall.
Sikkerhetsforhold:
Produktet er ikke klassifisert som helse-, miljø- eller
brannfarlig og inneholder ikke stoffer med hygienisk
grenseverdi.
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ØJ
BioCleaner
Anvendes som
avfetter av gulvog veggflater,
av metalldeler i
næringsmiddeli
ndustri og/ eller
i vann- og/eller
oljebårne
system ( CIP )

MILJØ
Produktet er
biologisk lett
nedbrytbart.

HELSE
Produktet er
ikke helsefarlig
og inneholder
ingen
løsemidler,
fosfater, EDTA
eller NTA

