FORMULA 50

Erittäin tehokas ja monikäyttöinen
puhdistusaine ja rasvanpoistoaine monille pinnoille









Monikäyttöinen, vesipohjainen puhdistus- ja rasvanpoistoaine, joka sisältää toimivan yhdistelmän
synteettisiä tensidejä, vedenpehmentimiä, emäksiä, koorroosionestoaineita ja vesiliukoista liuotinta.
Tehokas puhdistaja: poistaa nopeasti lian, rasvan ja noen erilaisilta pinnoilta.
Poistaa rasvan: liuottaa ja poistaa elintarvike- ja teollisuusrasvoja ja –öljyjä.
Monikäyttöistä; voidaan käyttää yleispuhdistusaineena, lattianpuhdistusaineena, vahanpoistoaineena,
moottoreiden pesuun ja lukuisiin muihin vastaaviin käyttökohteisiin. Voidaan käyttää käsin tapahtuvassa
puhdistuksessa, höyry- tai painepesureissa, lattianpesu- ja yhdistelmäkoneissa jne.
Inhibioitu; ei vahingoita metallipintoja, eikä alumiinia, kun tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti.
Biohajoavaa; kaikki tensidit ja kostutusaineet ovat täysin
biohajoavia.
Turvallisempi vaihtoehto; riippumattomat laboratoriotestit
vahvistavat, että tuote täyttää CPSC:n (Consumer Product
Safety Comission, USA) vaatimukset 16 CFR 1500.3
myrkyttömyydestä nieltynä. Ei karsinogeenista, ei
syövyttävää.

KÄYTTÖOHJE:

LATTIAT
Puhdistus: Laimenna Formula 50 veteen 1:10-20 ja pese lattia normaaliin tapaan. Huuhtele lopuksi huolellisesti
vedellä.
Vahanpoisto: Laimenna Formula 50 lämpimään veteen 1:5 ja levitä käsiteltävälle alueelle. Anna vaikutta n. 5
minuuttia, käsittele lattia laikkakoneella. Huuhtele lämpimällä vedellä. (VAROITUS: ÄLÄ käytä laimentamatonta
Formula 50:aa massalattioihin.)
Keraamiset laatat - puhdistus: Laimenna Formula 50 lämpimään veteen 1:10-40 ja pese normaaliin tapaan.
Huuhtele kohde lopuksi vedellä.
Betoni - puhdistus: Laimenna Formula 50 veteen suhteella 1:5-20 riippuen kohteen likaisuudesta. Harjaa
huolellisesti ja huuhtele vedellä.
Automaattiset lattianhoitokoneet: Yleispuhdistukseen laimenna 25 ml Formula 50 litraan vettä.
Likaisiin kohteisiin, betonilattioiden rasvanpoistoon ja vahanpoistoon laimenna 45 ml Formula 50 litraan vettä.
Höyrypudistuskoneet: Laimenna 1 osa Formula 50 10 - 30 osaan vettä riippuen puhdistettavan kohteen
likaisuudesta.
Maalaamattomat koneet ja laitteet: (työkalu- ja stanssauskoneet, sanomalehtipainot, pullotuslaitteet,
tekstiilikoneet ym.): Laimenna 1 osa Formula 50 1 - 5 osaan vettä riippuen puhdistettavan kohteen likaisuudesta.
Levitä ruiskuttamalla, pyyhkimällä tai harjaamalla. Lämpimän veden käyttäminen nostaa Formula 50:n pesutehoa.
Anna liuoksen vaikuttaa 2 – 3 minuuttia ja pyyhi pinta puhtaaksi puhtaalla, kuivalla liinalla tai huuhtele vedellä.
Muovi- ja vinyylipinnat: Laimenna 1 osa Formula 50 3 – 10 osaan vettä. Levitä laimennos pyyhkimällä tai
sumuttamalla puhdistettavaan kohteeseen, anna vaikuttaa muutama sekunti ja pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.
Ajoneuvojen moottoreiden, alustan ja muiden osien rasvanpoisto: Laimenna 1 osa Formula 50 3 - 5 osaan
kuumaa vettä. Erittäin likaisissa kohteissa anna vaikuttaa 15 - 20 minuuttia ja huuhtele sen jälkeen voimakkaalla
vesisuihkulla. Valkosivurenkaat: laimenna 1 osa Formula 50 1 – 5 osaan vettä, riippuen kohteen likaisuudesta.
Suihkuta laimennosta puhdistettavalle alueelle ja anna vaikuttaa n. 1 minuutti. Huuhtele voimakkaalla
vesisuihkulla. Pinttyneet kohdat saattavat vaatia harjaamista. Vinyylikatot ja avoautojen katteet: laimenna
1 osa Formula 50 1 – 5 osaan vettä. Harjaa kovalla harjalla. Huuhtele huolellisesti vedellä.

HUOM: Voimakkaat pitoisuudet saattavat vahingoittaa maalattuja pintoja ja kiillotettua alumiinia. Testaa
huomaamattomalle alueelle ennen käyttöä tai käytä hyvin laimeaa liuosta.
HUUHTELE AINA HETI KÄYTÖN JÄLKEEN; ERITYISESTI LASIPINNOILTA.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: ohut, vesipohjainen neste.
Säilyvyys: 1 vuosi minimissään
Väri: kirkas, sini-vihreä
Haju: mieto, butyyli
Ominaispaino: 1.044
pH (tiiviste): 12.7 - 13.3
Leimahduspiste (TCC): Ei ole
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