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HPC 87 este un detergent cu acțiune degresantă pentru utilizare
cu instalații de înaltă presiune.

HPC 87

Degresant la rece pentru spălarea cu presiune

CARACTERISTICI:
Sigur
Ușor de utilizat
Chiar și pentru camioane
Sigur pentru operator

Nu corodează aluminiul și nu opacizează sticla atunci când este utilizat în
concentrațiile recomandate
Când este utilizat cu o instalație de spălat cu presiune, elimină murdăria fără a fi
nevoie de perie sau să frecați
Degresant pentru prelate (nylon sau țesătură), dacă este utilizat sub presiune
chiar și cu apă rece.
Nu emană vapori iritanți și nu conține fosfați

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

APLICAȚII:
HPC 87 este utilizat în sectorul transporturilor,
showroom și saloane auto, stații de service, stații
de spălare auto (car-wash), garaje, instituții
publice, întreprinderi industriale, sectorul naval,
containere frigorifice, comercianții de rulote și
autovehicule.

MOD DE UTILIZARE:

Nu lăsați produsul să se usuce pe suprafețe.
Produsul pur mătuiește vopselele. Nu folosiți direct
în razele soarelui. Pentru vehiculele cu elemente
din plastic cromat, utilizați o concentrație de 1%
pentru a evita decolorarea. Dacă este folosită
incorect, spuma produsului poate provoca
deteriorarea vopselelor, finisajelor și stropirea
sticlei.
Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu
date de securitate.

SPECIFICAȚII:

Se diluează în apă de la 2% (murdărire ușoară), la
10% (murdărire dificilă). Se aplică pe suprafața de
degresat cu o instalație de spălat sub presiune (cu
lance de spumare) sau prin pulverizare, lucrând
de jos în sus. Lăsați șă acționeze pentru câteva
momente, fără a lăsa produsul să se usuce. Apoi
clătiți cu apă cu înaltă presiune, cu o capacitate
minimă de 11 litri (2,9 galoane) pe minut. Reglați
presiunea la 75-100 bar. Pentru vehiculele mari,
repetați procedura, dacă este necesar. Pentru
spălătoriile auto, utilizați o soluție de 1-5%.

Proprietăți fizico-chimice

Formă
Culoare
Miros
Greutate specifică
Solubilitate în apă
pH (ca atare)

Valoare

Lichid
Incolor
Caracteristic
1,047 g/cm3
Solubil
12,7 ±0,5

Toate informațiile conținute în acest document se bazează pe experiența noastră practică și/sau teste de laborator. Datorită varietății condițiilor de
utilizare precum și a factorilor imprevizibili de natură umană, trebuie să testați întotdeauna produsele noastre înainte de utilizarea finală. Este
posibil ca această fișă tehnică să fi fost deja revizuită pe baza legislației, disponibilității ingredientelor individuale sau a informațiilor nou dobândite.
Ultima versiune este singura valabilă si poate fi trimisă la cerere.
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