
Samenstelling:

Bevat niet ionische en kationische

oppervlakte-actieve stoffen, complex-

vormers natriummetasilicaat.

pH: +/-13.

Eigenschappen:

Verwijdert gemakkelijk oliën, vetten,

harsen en roet. Snelle werking in de

olieafscheider.

Toepassingsgebieden:

Toepasbaar op alle werktuigonderdelen,

aggregaten en productieuitrustingen uit

staal, ijzer, aluminium, koper, zink, zilver,

evenals glas, kunststoffen en gelakte

oppervlakken. Bijzonder geschikt voor het

gebruik in de voedingsindustrie, alsook

voor de reiniging van rook-en brand-

beschadigde oppervlakken. Uitermate

geschikt voor reinigingsautomaat.

Toepassing:

Bij aanwending in een dompelbad

FLA 710 S in een concentratie van 2 tot 5 %

gebruiken (2 tot 5 l op 100 l water), bij

gebruik in de hogedrukreiniger in een

concentratie van 2 tot 10 % (2 tot 10 l op

100 l water). Gemiddelde inweektijd in het

dompelbad van 10 tot 15 min. De

gereinigde onderdelen vervolgens grondig

met zuiver water afspoelen.

Bijzondere raadgevingen:

Bevat < 5 % natriummetasilicaat. Irriteert

de ogen en de huid. Gevaarlijk voor

ernstige schade aan de ogen. Bij contact

onmiddellijk grondig spoelen en een arts

raadplegen. Draag geschikte handschoenen

en een bescherming voor de ogen/voor het

gezicht. Buiten bereik van kinderen

bewaren.

Bescherming van het milieu:

Dit product beantwoordt aan de milieu-

beschermingswet inzake waspoeders en

reinigingsmiddelen alsook aan de

productienormen die daaruit voortvloeien.

De oppervlakte-actieve stoffen zijn voor ten

minste 90 % biologisch afbreekbaar.

Instructies voor verwijdering:

Uitsluitend lege verpakkingen in een

speciale afvalcollector verzamelen.

Dit product is bestemd voor professioneel

gebruik.

Art. 5782 – 10 l bus
Art. 5676 – 25 l bus
Art. 4981 – 200 l vat

FLA 710 S

Alkalische ontvetter

Werner & Mertz Benelux sa-nv - Drève Richelle 161K • B-1410 Waterloo

Tel.: (32) 02 352 04 00 – Fax: (32) 02 351 08 60

Werner & Mertz Benelux nv - Postbus 9 • NL-3330 AA Zwijndrecht 
Tel.: (31) 078 619 11 22 – Fax: (31) 078 619 77 66
Internet: www.wmprof.com

1
0
/0

2


