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TOP WASH

VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

TOP WASH

Högkoncentrerad Alkalisk Avfettning
KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Top Wash är en alkalisk avfettning framtagen för att kunna användas på alla typer av fordon, men även som industriellt avfettningsmedel. Produkten
är starkt avfettande, men samtidigt skonsam på alla typer av hårda ytor. Produkten passar utmärkt som allmänt rengöringsmedel inom industrin. Använd Top Wash på bilar, truckar, maskiner och som lokalvårdsmedel inom industrin.
BRUKSANVISNING: Produkten skall alltid spädas med vatten innan användning. För att underlätta kan Smartab blandarutrustning med fördel användas. Skölj av lös smuts från ytan. Påför produkten med lågtrycksspruta eller med högtryckstvätt inställd på kemikaliepåläggning. Låt produkten
verka ca 4-8 minuter, efter behov, och skölj sedan av. Vid behov bearbeta ytan med borste, svamp eller liknande innan avsköljning. Påför och skölj
alltid av kemikalier nedifrån och upp för att slippa rinnmärken.
SPÄDNINGSFÖRHÅLLANDEN: Avfettning vinter: 1:10 Avfettning sommar: 1:20 Schampo: 1:40-1:100.
OBS! Låt aldrig produkten torka in på någon yta. På känsliga material, såsom lättmetaller, prova på en liten yta innan tvätt. Använd aldrig denna
produkt på heta ytor. Kontrollera med din lokala Smartabrepresentant om du är osäker över produktval.

FORDONSRENGÖRING

UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID,
N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer, om så ej sker gäller ej leverantörens produktansvarsförsäkring.

FARA H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. P261 Undvik att inandas
ångor/sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar. P302+P352 VID
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P362+P364
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Innehåller: NATRIUMHYDROXID, methyl trimethyl-3-[(1oxododecyl)amino]propylammonium sulphate

205L

Produktkod: 110B
Hållnäsgatan 14, 752 28 Uppsala.
Tel: 018-153100 Fax: 018-153101
www.smartab.com

1

CTWA102B

5 029925 208365

Högkoncentrerad alkalisk avfettning
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Produktinformation
Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Autosmart™
110B
Läs alltid säkerhetsdatablad
och etikett innan användning.
Blanda Top Wash enligt
etikett. Lägg ut produkten på
ytan som skall rengöras och
låt verka i 4-8 minuter.
Skölj av fordonet med vatten.

Mängd:
Förpackning:

Högkoncentrerad
Skonsam
Mycket effektiv

Top Wash är en högkoncenttrerad alkalisk avfettning
framtagen för att kunna användas på alla typer av forden,
men även också som ett industriellt avfettningsmedel.
Produkten är starkt avfettande men samtidigt skonsam på
alla typer av hårda ytor. Top Wash passar även utmärkt som
allmänt rengöringsmedel inom industrin. Produkten kan
med fördel användas på bilar, truckar, maskiner och som
lokalvårdsmedel inom industrin.
Top Wash är ett högkoncentrat och skall spädas med vatten.
Genom att välja ett högkoncentrat så gör man ett bra val
både för ekonomin och för miljön. Att köpa ett högkoncentrat
är ofta lite dyrare än att köpa en färdigblandad produkt, men
brukslösningspriset är alltid betydligt lägre och genom att
man inte fraktar omkring onödigt vatten så värnar man även
om miljön genom minskade koldioxidutsläpp.

205 liter
Fat 205 liter
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