KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TRUCK CLEAN
SYMBOL

pH

A-07

14

Silny alkaliczny preparat o szerokim zakresie zastosowania, przeznaczony do mycia skrajnie
zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Możliwość wykorzystania preparatu do
mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym ciężkim, a także w rolnictwie.
Skuteczny i wydajny, usuwa smary, oleje i tłuszcze. Nie stosować do mycia powierzchni i urządzeń
mających kontakt z żywnością!!!
UWAGA! Preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać.

ZASTOSOWANIE:
- pojazdy ciężarowe, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego
przeznaczenia (chłodnie, przewozy warzyw, owoców, mięs – wyłącznie do mycia powierzchni nie
mających kontaktu z żywnością)
- plandeki
- silniki

SKŁAD:
Zawiera wodorotlenek sodu do 12%, <5% fosfoniany, 5÷15% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny
chemicznej.
Spryskiwacz: okres letni: rozcieńczenie 1:100 z wodą, okres zimowy: 1:30 z wodą;
Mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą.
Lanca do piany lub dezynfekcji: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:2 z wodą.
Mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5-1%.
Zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem (120-150 bar).
Należy unikać stosowania środka na nagrzanych lub mocno nasłonecznionych powierzchniach.
Przed użyciem wstrząsnąć! Nie należy dopuścić do wyschnięcia na mytych powierzchniach.

ZAGROŻENIA:
C – Żrący.
R35 – Powoduje poważne oparzenia.
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
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S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.
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