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Produktbeskrivelse:

PROCLEAN EXTREME er et kraftig, alkalisk, biologisk
nedbrytbart avfettings/rengjøringsmiddel for
profesjonelt bruk. Blandes med vann til ønsket styrke
og bruksområde. For rask og meget effektiv fjerning
av: olje, sot, diesel, karbon, nikotin, fett, grønnske og
forurensning etter ”sur nedbør. Meget anvendelig for
rengjøring av industrigulv, overflater i p‐anlegg,
maskindeler osv.
PROCLEAN EXTREME leveres som høyeffektivt
konsentrat og må tynnes ut i vann etter
anvendelsesområde og bruk.

Bruk og anvendelse:

PROCLEAN EXTREME er et universalt rengjørings og
avfettingsmiddel fremstill for bruk på behandlede og
ubehandlede overflater. Produktet tynnes i kaldt eller
varmt vann innblandet fra 1‐3 % for daglig rengjøring
av syntetiske gulv og opp til 100 % konsentrat for
fjerning av ekstrem forurensning.
Se egen veiledning for bruk av ProClean Extreme til
rengjøring av syntetiske gulv.
Ved ekstremt forurensede flater påføres produktet
ved bruk av egnet sprøytekanne. Flaten skylles
deretter grundig med vann, eller tørkes med en godt
fuktet klut. Gjør en test på flaten som skal rengjøres
for å unngå skjolder eller nedmatting.

Testrapporter/ Sertifikater:

ProClean Extreme er godkjent for bruk i lokaler hvor
mat oppbevares og håndteres. Produktet er også
godkjent for rengjøring av maskiner/komponenter til
matproduksjon. Godkjenningen er foretatt av TNO
Nederland og gjeldende frem til april 2018.
(sertifikat fremlegges på oppfordring)
www.tno.nl

Lagring:

Produktet må lagres frostfritt
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Dosering: (pH ved 20 °C)

1:20 (periodisk rengjøring)
1:10 (sterkt forurensede flater)
1:5 (etter behov)
1:2 (etter behov)

pH 11,8
pH 12,2
pH 12,5
pH 12,8

Produktet inneholder natriummetasilikat som virker
som buffer og ”holder” på pH selv i små mengder.
Ved testing av kjemikaliet ”in vitro” bekreftes at
kjemikaliet ikke er korrosivt.
EU regulativ: 67/548EEC og 1999/45 EC
Produktet kan brukes som rent konsentrat for
fjerning av store mengder sot, olje og ved rengjøring
ved kjølen (bilge) i maskinrom på skip. Fjerner
merker etter dekk og gummistriper fra betong og
epoksygulv.

Tilstandsform:

Væske

Farge:

Blå

Lukt

Karakteristisk

Løselig i vann:

Fullstendig blandbar

Klassifisering:

Xi; Irriterende (Irriterer øynene)

Flammepunk:

Ikke kjent

Risiko og sikkerhetssetninger:

Irriterer øynene (R36)
Oppbevares utilgjengelig for barn.(S2)
Unngå innånding av damp. (S23)
Unngå kontakt med øynene. (S25)
Får man stoffet øynene; skyll straks grundig med
store mengder vann og kontakt lege. (S26)
Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet
åndedrettsvern. (S38)
Ved svelging, kontakt lege omgående og vis
produktets beholder/ merkeetikett. (S46)

Oppgitte verdier:

Alle opplysninger i dette tekniske databladet er
basert på laboratorietester.
Aktuelle målte data kan avvike på grunn av
omstendigheter utenfor vår kontroll.
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