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Đặc tính

Degrasan 842 là chất lỏng tính kiềm, dùng để làm

sạch chung trong các khách sạn, nhà hàng và

trong công nghiệp. Sự kết hợp của đặc biệt của

các nguyên liệu thô giúp loại bỏ nhanh chóng và

dễ dàng các vết bẩn dầu mỡ, bồ hóng, nhựa

thuốc, sáp, carbon, mực và các loại vết bẩn khác.

Degrasan 842 đặc biệt thích hợp loại bỏ các vết

bẩn cứng đầu như nhựa đường, dầu hắc, các vết

sọc đen do vệt nước mưa và các vết bẩn môi

trường khác. Degrasan 842 không gây ảnh hưởng

đến các bề mặt như xi măng, cao su, kim loại,

nhựa và linoleum.
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Mã sản phẩm: 842-0005

Đóng gói: Can 5 kg

Mã sản phẩm: 842-0010

Đóng gói: Can 10 kg

Chất làm sạch, bảo trì

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® 842

Product Specification

Ứng dụng

Đối với các vết bẩn thông thường dùng với nước ấm hoặc thường tỉ lệ 1:50 to 1:100 (1-

2%). Để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu tăng tỉ lệ lên 1:10 to 1:5 (10-20%). Nước ấm sẽ làm

tăng khả năng làm sạch. Điều kiện sử dụng tùy thuộc vào loại cũng như lượng vết bẩn.

Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Thành phần

< 15% chất hoạt động bề mặt Anion, chất hoạt động bề mặt không chứa Anion,

phosphates.                                          

Thành phần khác: màu và hương thơm

Thông số kỹ thuật

Màu: Vàng

Thể: Lỏng

Mùi: Tươi mát

pH-value: khoảng 12.8

Tỉ trọng: 1.06 g / cm³

Thông tin an toàn

Nguy hiểm Gây tổn thương mắt và kích ứng da loại 2

Hạng mục này là sản phẩm theo Quy chuẩn EC. Các cảnh báo và thông tin an toàn vui

lòng tham khảo Bảng dữ liệu an toàn hóa chất và trên chai nhãn gốc

Bảo quản

Tránh sương giá. Sử dụng ít nhất 2 năm.

Thông tin sinh thái

Chất hoạt động bề mặt trong sản phẩm đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành về tính

phân hủy sinh học. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn, tiên tiến, thân thiện

với môi trường mà vẫn đảm bảo Tiêu chuẩn chất lượng.


