
ƯU ĐIỂM

ỨNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

     Sử dụng bằng bình xịt cầm tay, mút xốp, dẻ lau hoặc miếng bọt biển. Cho phép thời gian tiếp xúc, 
     tác động lên bề mặt cần vệ sinh nấu cần. Đối với các vết bẩn nặng sử dụng tỉ lệ pha 1:10 với nước.  
     Đối với các vết bẩn nhẹ sử dụng tỷ lệ pha lên tới 1:100. Có thể sê sử dụng với nước nóng hoặc nước 
     lạnh

- Thích hợp sử dụng trong thương mại, cơ quan và giải trí
- Phù hợp để sử dụng cho việc vệ sinh tường, sàn, nhà vệ sinh và các
các bề mặt cứng khác.
- Lý tưởng việc vệ sinh nhà máy và thiết bị làm sạch trước khi kiểm tra và bảo trì.
- Mùi nhẹ cho phép ứng dụng trong chế biến thực phẩm và các khu vực chuẩn bị.
- Chứa dung môi nhẹ giúp thâm nhập và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như vết cao su và vết trượt.
- - Lý tưởng để làm sạch sàn nhà kho và khu vực sản xuất.
- Thích hợp cho việc sử dụng thông qua máy rửa áp lực.

- Khả năng tẩy dầu mỡ mạnh trên hầu hết các bề mặt, sàn, tường, gạch và nhựa vinyl
- Loại bỏ chất béo cơ thể và cặn bã xà bông từ vòi sen, bồn tắm và khu vực hồ bơi 
- Chứa thành phần nhũ tương hóa cho phép nhanh chóng thâm nhập và loại bỏ các vết dầu mỡ 
đóng bám
- Chất tẩy dầu mỡ đa năng cho máy móc, nhà máy, thiết bị
- Công thức không gây ăn mòn làm giảm thiểu tối đa sự tác động trên các bề mặt kim loại mềm 
như là nhôm như là nhôm và các bề mặt mạ kẽm
- Không gây mùi nên có thể sử dụng trong các khu vực sản xuất thực phẩm
- Công thức không gây dị ứng
- Giảm thiểu nguy cơ khi sử dụng

Super Clean là chất vệ sinh và tẩy dầu mỡ mạnh mẽ, không gây hại trên các bề 
mặt cần được làm sạch

Hóa chất cao cấp vệ sinh và tẩy dầu mỡ cực nhanh trên các bề mặt cứng



NGOẠI QUAN                         :                     Chất lỏng
MÀU                                          :                     Vàng rơm
MÙI                                            :                     Nhẹ
KHẢ NĂNG HÒA TAN           :                    Tan trong nước
TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI       :                     1.02
pH Ở DẠNG ĐẬM ĐẶC        :                     12.3
QQuy cách                                 :                      Can 5 Lít, can 20 Lít, phuy 209 Lít

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

PHÒNG NGỪA/ THẬN TRỌNG

Tránh rơi vãi, tiếp xúc với da và mắt

CHỨNG NHẬN & ĐĂNG KÝ

British Coal Industry Assessment No: 1477
Underground A31124
UK Rail Cat No: 007/000086

LƯU TRỮ

Lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ từ 5 tới 30ºC

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tham khảo bảng hướng dẫn sức khỏe và an toàn với tài liệu  riêng biệt 
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