FS FORMULA 3685
Matalavaahtoinen hapan
puhdistusaine










Happoa sisältävistä raaka-aineista valmistettu tehokas tiiviste. Soveltuu laitos- ja teollisuus-käyttöön,
tuote ei päästä höyryjä ilmaan.
Tuote ei ärsytä hengitysteitä. Se on tehokas monissa käyttötarkoituksissa maataloudessa, elintarvike-,
metalli- ym. teollisuudessa, toimistoissa, keittiöissä jne.
Sopii myös CIP (Cleaning in place) –sovelluksiin sekä metallipintojen kiillottamiseen.
Happo/puhdistusaineyhdistelmä puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti.
Ei sisällä suola- tai typpihappoa.
Palauttaa kiillon alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen ja galvanoituihin pintoihin.
Poistaa ruosteen teräksisistä ja valurautaisista osista ja laitteista.
Laimennettuna tuotetta voidaan käyttää maalatuilla pinnoilla niiden vahingoittumatta.

KÄYTTÖOHJE:

Sopii täydellisesti poistamaan kalkki- ja proteiinijäämiä säi-lyketeollisuudessa, meijereissä, leipomoissa,
kalanjalos-tuslaitoksissa, juomateollisuudessa, vihannestuottajilla, pullottamoissa, liha- ja siipikarjajalostuksessa
ja –tuotannossa, suurkeittiöissä, panimoissa, supermarketeissa, kananmunatuotannossa, ravintoloissa ym.
Kalkki- ja proteiinijäämien poisto liha- ja siipikarja-alan tuotantolaitteista: Laimenna 1 osa FS 3685:a 5:een osaan
vettä. Levitä pesuliuos puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa 5 - 10 minuuttia. Hankaa pintaa tarvittaes-sa
harjalla tai hankaussienellä. Lopuksi huuhtele pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä.
Alumiinin, galvanoitujen pintojen tai ruostumattoman teräksen kiillottaminen: Laimenna 1 osa FS 3685:a 3 – 5
osaan vettä. Levitä liuos käsiteltävälle pinnalle. Anna vaikuttaa ja hankaa kunnes toivottu puhtaustaso ja kiilto
on saavutettu. Lopuksi huuhtele pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä. Tarvittaessa toista käsittely erittäin
himmeille pinnoille.
Astianpesukoneet: Poistaaksesi kalkin koneesta lisää 4 litraa FS Formula 3685:aa koneen pesuveteen ja kytke
kone päälle. Valuta pesuliuos pois ja täytä kone puhtaalla vedellä. Laita kone käyntiin viideksi minuutiksi ja
valuta sen jälkeen vesi pois. Toista käsittelyä kunnes kalkki poistuu.
Lasi ja muovi: Poistaaksesi kalkin/samentumat lasista ja muovista laimenna 1 – 40 osaa FS Formula 3685:aa 1 litraan lämmintä vettä. Puhdista kohteet liuoksella kunnes kalkki on poistunut. Huuhtele lopuksi lämpimällä
vedellä ja kuivaa.
Kalkkikiven poisto CIP -puhdistuksessa: Huuhtele järjestelmä kylmällä vedellä. Kaada FS Formula 3685:aa
järjestelmään 1:5 – 1:10 liuokseksi. Anna pesuliuoksen kiertää järjestelmässä 20 min – 1 tunti, riippuen
kalkkikiven määrästä. Valuta pesuliuos pois järjestelmästä ja huuhtele se huolellisesti puhtaalla vedellä.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Vesipohjainen neste
Väri: läpinäkyvä
Tuoksu: mieto
pH: <1.0
Tiheys: ± 1.2 g/cm³
Pakkaus: 25 kg / 20 ltr

HUOM.!

Tuote ei saa kuivua pintoihin.
Huuhtele tuote huolellisesti vedellä pinnoilta.
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