
Construction
Cleaner CTH
Vaskemiddel og enhetsrens, CTH-sektor

page 1 of 2Vaskemiddel, og rens for enheter og spraybuer for vaske- og tørkesektoren
Det ekstreme rengjøringsmiddelet for fjerning av tørkemiddel og konserveringsvoks fra alle
alkaliresistente overflater, for eksempel vask av fliser, enheter i rustfritt stål, plastpanel,
VA/polymer-spraybuer, glass, osv. Disse slitesterke organiske flekkene som inneholder
silkon, løses opp og ødelegges. Konstruksjonsrens CTH inneholder en sterk alkalisk
løsning og påføres ufortynnet på overflaten som skal behandles. I samsvar med kravene for
til pH i industrielt vann (pG< 9,0), er den også egnet for bruk i biologiske industrielle
vannbehandlingsanlegg.

Areas of use
Alkaliresistente materialer som fliser, industrielle fugemasser, VA-portaler og spraybuer,
glass, PE- eller PP-panel, osv. Forsiktig: må ikke brukes på aluminium

Recommendations for use
Fukt overflatene som skal behandles og påfør Konstruksjonsrens CTH ved hjelp av en
børste eller en grønn pute/puteholder som dekker overflaten. Middelet må ikke sprayes
eller forstøves på grunn av dets høye alkalinitet. Avhengig av flekken, lar du middelet virke
fra ti minutter til flere timer, om nødvendig ved å gjenarbeide en annen påføring ved hjelp
av børsten eller svampen. Rens grundig ved hjelp av høytrykksutstyr. Hvis store mengder
(vaskemiddel) blandes inn i det industrielle vannsystemet, bør industrivannets pH-verdi
testes opptil ni ganger og korrigeres om nødvendig.
Rengjøring av spraybuer:
Spesielt utstyr og rengjøringsprosedyrer er nødvendig for rengjøring av spraybuer:
rengjøringen bør helst starte kvelden før, med rengjøring av buen den påfølgende
morgenen. Alle dyser på buen, helt til de to nederste dysene, er byttet ut med blindplugger.
Bytt ut de nederste dysene med olivenkontakter og monter dem med slangeendene. Bruk
deretter trykkpumpeflasken for å presse Konstruksjonsrens CTH inn i buen nedenfra, via
slangeendene, til produktet lekker ut fra den andre siden. Lukk begge slangeendene med
plugger, skruer, eller lignende. Neste morgen lar du det skitne vannet renne ut og renser
spraybuen grundig med vann eller høytrykksmaskineriet. Deretter renser du utstyret
umiddelbart.
Anbefalt utstyr: Quasar trykkpumpeflaske, blindplugger, olivenplugger, PE-slange

Container
Container Item no.
25 L 414025

pH-value: 14
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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