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Technische Fiche

De informatie die wordt vermeld op de Technical Safety Data Sheet is correct volgens onze beste expertise en daar wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden volgens de meest recente ontwikkelingen, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid,
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid met betrekking tot de informatie in deze technische fiche. Alle vertrouwen dat u in deze informatie heeft is daarom strikt op uw eigen risico. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig
verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze informatie en / of het gebruik, de behandeling, verwerking en opslag van het product. Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad en het etiket van het product voor meer informatie over veiligheid.

Tornax E

Zure schuimreiniger op basis van fosforzuur en
salpeterzuur
Productbeschrijving
Tornax E is een sterk schuimend, zuur reinigingsproduct voor de verwijdering van minerale aanslag.

Eigenschappen
Tornax E is speciaal ontwikkeld voor periodiek gebruik in de voedingsindustrie.
Tornax E ontkalkt, verwijdert ijzeraanslag, is sterk schuimend en bevochtigend.

Gebruiksaanwijzing
Dosering: 1-5%.
Contacttijd: 10 minuten.
Spoelen met proper water.

Specificaties
Fysische toestand
Uitzicht
Kleur
pH
Dichtheid

Vloeibaar
Helder
Kleurloos
ca. 2 (1%)
ca. 1.1 kg/l

Opslag en verwijdering
Stockeer op een droge, geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt.
Minimaliseer blootstelling aan lucht en licht. Verwijder het product en de verpakking als gevaarlijk afval. Verwijder op
een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker
Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak.
Consulteer uw CID LINES’ vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat is aangepast
volgens de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.
Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.
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