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Beschrijving: Ontvetter
•
•

Krachtige biologische alkalische reiniger en ontvetter met breed spectrum voor alle oppervlakken.
Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

SOGRANET kan toegepast worden in keukens, voedingsbedrijven, vleesversnijderijen, … voor het verwijderen van minerale,
organische en vegetale oliën en vetten op werktafels, machinerie, dampkappen, fornuizen…..
Ideaal voor de ontvetting en reiniging van RVS- installaties vóór het beitsen of passiveren.
Ook geschikt voor het ontvetten van RVS-oppervlakken vóór het verven of vernissen.
Eveneens bruikbaar voor het reinigen van motoren en vette onderdelen, garagevloeren, spoeltafels en het ontvetten van
koetswerk voor het herspuiten.
Bestaat ook in niet schuimende uitvoering voor schuur- en schrobmachines, nl. SOGRANET AM
Kan voor grote hoeveelheden ook klaar voor gebruik geleverd worden, nl. SOGRANET RFU.

Eigenschappen
•
•
•
•
•

niet brandbaar
biologisch afbreekbaar
gedoseerd, onschadelijk voor de huid.
heeft een dubbele werking bij gebruik met warm water (+/- 50°C)
Onze producten zijn inzetbaar om volgens de voorgeschreven technieken en voorschriften te reinigen conform de HACCP
normen.

Gebruiksaanwijzing
•
•
•
•

SOGRANET over het te reinigen oppervlak verstuiven. Laten inwerken gedurende 5 tot 15 minuten afhankelijk van de graad van
vervuiling.
Spoelen met zuiver water en droogwrijven met een propere doek.
Nooit laten opdrogen.
In geval van twijfel, eerst testen op een minder zichtbaar proefoppervlak!

Verbruik – Dosering
•

Naar gelang de vervuiling, 2% tot 20% SOGRANET RVS in zuiver water.

Algemene kenmerken
Productidentificatie:
Geur:
Viscositeit (20°C):
Relatieve dichtheid (20°C):
Kookpunt/kooktraject:

Vloeibaar
Prikkelend
1
1.065
100

pH:
Dampspanning (20°C):
Vlampunt:
Wateroplosbaarheid:
Smeltpunt/smelttraject:

Voorzorgen bij gebruik

Verpakking – Opslag
•
•
•
•

4x 5L – 25L – 200L
Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
Vermijd metalen verpakkingsmateriaal.
Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.
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