Het optimaliseren van reinigingsprocessen heeft een
positieve impact op bedrijven, hun medewerkers én het milieu.
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4503 AD Terneuzen
tel: +31 6 51 33 06 03
www.multibright.eu
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Exclusieve dealer:

INDUSTRIËLE ALLESREINIGER

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

MULTIBRIGHT BIOCLEANER Productﬁche

Opslag en Houdbaarheid

Multibright Biocleaner is een bijzonder afbreekbare vloeibare ontvetter /
reiniger, gebruikt voor sterk verontreinigde oppervlakken, pompen,
leidingen, machines etc. Zowel in de industrie, offshore, scheepvaart
en de agrarische sector.

De Multibright Biocleaner is een product op waterbasis en dient vorstvrij
gestockeerd te worden.Indien het product op de juiste manier gestockeerd
wordt in de originele verpakking is de houdbaarheid onbeperkt.

De voordelen
3 de Multibright Biocleaner verwijdert snel en grondig vet, olie of andere
sterke verontreinigingen afkomstig van koolwaterstof.
3 het is een zeer doeltreffend middel tegen synthetische oliën,
hydraulische olie, halfzware fuel, kerosine, diesel en benzine.
3 de Multibright Biocleaner is een product op waterbasis, biologisch
afbreekbaar en niet schadelijk voor het milieu.
3 in tegenstelling tot producten op solvent basis is de Biocleaner veel
minder schadelijk voor de gezondheid.
3 de Biocleaner bevat veel tenso-actieve stoffen, waardoor het product
goed hecht op het vervuilde oppervlak en nog krachter te werk kan
gaan.
3 de Multibright Biocleaner is Food Grade Approved, het kan ook in
keukens gebruikt worden of op plekken waar voedsel geproduceerd
wordt. (ECCA LAB getest)
3 de Biocleaner wordt sterk geconcentreerd aangeleverd, naar gelang
de vervuiling aan te lengen met water. Hierdoor zijn de kosten van de
Biocleaner uitermate laag.

Gebruik (ten opzichte van water)
Hoge drukmachines:
4 - 6% product (regelkraan zodanig doseren dat de werkwijze optimaal is)
Vernevelaars:
10% product, na het in nevelen afspoelen met hoge druk
Handmatige:
20% product, oppervlakte goed reinigen met spons, borstel.
Afspoelen met water.
Detergentwagen: instelling zetten op 3 - 6%,
aanbrengen met sproeibalk

Veiligheid
Draag bij puur concentraat rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.
Voor meer info raadpleeg het MSDS.
Ontdek de rest van ons assortiment op www.multibright.eu

