Glitsa Production AB
SUPAR
Effektivt allroundrengöringsmedel - bra på plast

SPECIELLT AVSETT FÖR

Rengöring av metallytor, kakel, målade ytor, plastbeläggningar, bil- båt- och flygplansklädslar, instrumentbrädor,
köksmöbler etc.

VERKNINGSSÄTT

SUPAR är mycket snabbverkande och är baserat på detergenter och milda alkalier. Det tränger snabbt in och lyfter bort
även djup och fast sittande smuts. Sköljs av med vatten. Det
går dock bra att endast torka bort smutsen.

ANVÄNDNINGSSÄTT

SUPAR är ett koncentrat och användes alltid utspätt.
Hårt smutsade ytor av kakel, metall samt plast:
1 del Supar : 1 del vatten
Plastmattor, plastplattor, vinyl, asbestplattor. Målade
ytor, golv, bil-båt- och plygplasklädslar:
1 del Supar : 10 delar vatten.
Gammal missfärgad golvvax och golvpolish:
1 del Supar : 4 delar vatten.
Allmän golvvård, lätt smutsade ytor och fönstertvätt:
1 del Supar : 20 delar vatten

FÖRSIKTIGHET

På målade ytor med oljefärg, PVA-färg och liknande bör man
ej använda högre koncentration än 1:10 och högst 5 minuter
efter påläggningen spola med vatten. Supar bör ej användas
för regelbunden tvättning av asfaltgolv och gummidetaljer.
Vid rengöring av vattenkänslig elektrisk utrustning rekommenderas specialmedlet CITRIKLEEN XPC.
Supar är ett jämförelsevis milt medel, men då alla rengöringsmedel verkar avfettande bör händerna skyddas med PVChandskar.

TEKNISK DATA:
Supar innehåller i vattenlösning:

Fosfater
Silikater
Detergenter
Inhibitor
Glykoletrar
(Ingående detergenter är anjon- och nonjonaktiva)

Densitet:

l,04

Aktivhalt:

Ca 33%

pH:

10-11

Lukt:

Svag, frisk doft

Flampunkt:

Ingen

Färg, utseende och konsistens:

Klar, grön vätska

Löslighet:

Fullständigt löslig i vatten

Spädningsmedel:

Vatten

Korrosionsrisk:

Säker på alla metaller inkl. aluminium

Övrig kemisk påverkan:

Låt ej Supar-lösningen vara i kontakt med asfalt, gummi,
eller målade ytor under en längre tid.

Biologisk påverkan:

Ingående detergenter är fullständigt biologiskt
nedbrytbara.

Förpackningar:

200-liters fat samt 25-liters dunkar

Adress

Telefon: +46 (0)31 570080

Org.nr: 556756-0858

Säte: Västra Götalands Län

Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefax: +46 (0)31 570084
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