Technický list
FOAM CLEANER Spray
Účinný, rychle působící, pěnový čistící prostředek
Popis produktu

Pokyny pro skladování a použití

ROCOL® FOAM CLEANER Spray je pěnový čistič na
bázi vody ve spreji. Je schválen dle standardu NSF
jako produkt kategorie A1, vhodný pro použití v
potravinářském průmyslu. Lze ho také využít i v
jiných průmyslových odvětvích.



Před použitím důkladně protřepejte.



Před aplikací proveďte test kompatibility s
plasty a kaučukem a lakovanými částmi.



Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 30 cm.

Produkt vytváří rychle působící bílou pěnu pro účinné
čištění pracovních ploch. Pěna přilne ke svislým
plochám, čímž předchází kontaminaci stečením.



Ponechte pěnu dostatečně dlouho působit pro
proniknutí do nečistot (typicky 15 vteřin).



Povrch očistěte vlhkým hadříkem.



Opakujte výše uvedený postup čištění, je-li to
nutné (při vysokém znečištění).



Před opětovným použití opláchněte vyčištěné
díly pitnou vodou.



Používejte prostředek pouze v dobře větraných
prostorách a nenanášejte ho na horké povrchy.



Skladujte při teplotách pod +50 °C, mimo přímé
sluneční záření.



Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.



Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Typické aplikace


Přípravny potravin



Balení potravin



Jiná výrobní pracovní prostředí

Charakteristika a výhody




ROCOL FOAM CLEANER Spray má
detekovatelné plastové komponenty (víčko a
pohon) většinou používaných detektorů
kovu.
Pro potraviny šetrný čistící prostředek, který
odstraňuje nečistoty, mastnotu a další
znečišťující látky.



Pěna zajišťuje dlouhý kontakt s povrchem pro
účinné čištění, a to i na vertikálních plochách.



Antistatická formulace.



Ideální pro neporézní povrchy.



Modrá rozprašovací tryska pro snadnou
identifikaci bezpečného produktu z hlediska
kontaktu s potravinou.

Specifikace


ROCOL FOAM CLEANER Spray
neobsahuje:
minerální uhlovodíky, živočišné materiály,
geneticky modifikované složky.



Schválen dle NSF A1 - 123858

Balení
Balení
400ml

Číslo zboží
34141
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Vlastnost
Vzhled

Metoda
Vizuálně

Hodnota
Bílá pěna

Základ

-

Směs povrchově aktivních látek

Rozpouštědlo

-

Voda

Hnací plyn

-

LPG (uhlovodík)

Zápach

-

Charakteristická

Rozpustnost ve vodě

-

Rozpustný

Víčko aerosolu

Velikost částic

>3,0 mm

Pohon

Velikost částic

>3,0 mm

Detekce kovů:

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOAM CLEANER Spray je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na
etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

Detektorem kovů detekovatelná víčka pro snížení potencionálního rizika
kontaminace.
Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je
vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.
Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo
povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.
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