
Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen. 
Önskas information om den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).

Foam 30

~ 13,0

~ 10,5

Densitet

Faktor (w/w %):

Ingen
karakteristisk lukt.

TITRERING

1,11

Mät upp 10 ml av brukslösning.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

PRODUKTDATA

Den rekommenderade användnings
koncentrationen för produkten är 1-5 %.
Temperatur: 5-65°C.
Verkningstid:5-30 minuter.
Låt inte skummet torka in.

Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein.

Titrera med 0,1 N HCl till färglös.

Brukskoncentration = Förbrukat antal ml HCl x

Färg Brunaktig.

Vätska.Fysisk form

Efter rengöring måste alla ytor sköljas av noggrant
med rent vatten.

Lukt

(v/v %): 1,02

pH

vid leverans

i vattenlösning 1  %

i vattenlösning 5  % < 11,5

~ 1,10 kg/l.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess
behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Spill och
avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av
lokala myndigheter.
Emballagen får inte återanvändas.

AVFALLSHANTERING

 Inga belägg för hormonstörande.MILJÖEFFEKTER

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för
upplysning om hantering och spill/avfall.Endast för
yrkesmässigt bruk.

SÄKERHET

Produkten uppfyller de generella kraven i
livsmedelslagen för produkter som används i
livsmedelstillverkande verksamheter. Det betyder att
produkten vid normal användning och dosering eller
under förutsägbara förhållanden  inte avger
beståndsdelar till livsmedel i en omfattning som kan
innebära fara för människors hälsa.

GODKÄNNANDE

Hållbarhet: 36 månader.

-5 - 30 °CFörvaring:

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel och djurfoder. Lagras skyddat mot
syror (syrareaktiv). Produkten ska förvaras i
ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt
solljus.

FÖRVARING:

Foam 30 ger ett kraftigt och stabilt skum på alla ytor
och löser effektivt upp fett, kolhydrater och
proteinbeläggningar.
Speciellt lämplig att användas till rengöring av
tappmaskiner, slicers och plattfrysar samt kylvagnar
där det är mycket aluminium.
Tvätt av transportbilar som används bl.a. till gris- och
nöttransport: Används till invändig och utvändig tvätt
av fordon och släp/skåp.
Skall användas på varma underlag/ytor (>+25°C), låt
inte skummet torka in på de lackerade ytorna, då detta
kan medföra matta fläckar på bilens lack.

EGENSKAPER

Foam 30 är ett medelstarkt skumrengöringsmedel, som
används inom livsmedels-, pharma- och
transportindustrin.
Foam 30 kan användas på aluminium och andra
alkalikänsliga ytor.

ANVÄNDNING

Alkaliskt skumrengöringsmedelPRODUKTTYP

SE Senast
uppdaterad:

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

14.03.2022


