TCS 25 Uniwersalny środek
czyszczący Nr katalogowy 1120



Środek ten jest stosowany do
czyszczenia powierzchni z sadzy po
pożarach.
Środek ten z łatwością podlega
degradacji biologicznej.

Obszar zastosowania:
Preparat TCS 25 czyści w sposób łagodny większość
powierzchni, które w wyniku pożaru pokryte mogą
być sadzą.
Środkiem TCS 25 można w łatwy sposób nasączyć
mop i wytrzeć obszar w pobliżu ogniska pożaru.
Środek TCS 25 można również wykorzystywać do
przemysłowego czyszczenia mocno zabrudzonych
powierzchni.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Środek należy rozprowadzać od dołu go góry przy
pomocy niskociśnieniowego rozpylacza lub mopa.
Zastosowanie produktu w stanie podgrzanym w
znacznym stopniu zwiększa jego skuteczność.
Spłukiwać również należy od dołu do góry.
Spłukiwanie:
Spłukiwać zmytą sadzę należy pod wysokim
ciśnieniem, 40 – 70 bar, najlepiej przy pomocy
gorącej wody, o temperaturze 40 – 90°C i przy
natężeniu strumienia wody płuczącej wynoszącego
ok. 20 ltr / min. Kąt rozpylania powinien wynosić 25
– 40°.
O ile występują trudne do usunięcia płatki sadzy –
powierzchnię należy oczyścić przy pomocy ściereczki
nazwie „Scotchbright”. Do ponownego spłukiwania
należy zastosować letnią wodę.
Dozowanie:
Środek należy rozcieńczyć wodą.
Dozowanie jest uzależnione od stopnia
zanieczyszczenia powierzchni.
W przypadku powierzchni lekko zabrudzonych,
środek należy rozcieńczać wodą w proporcji 1 : 10.
Powierzchnie mocno zabrudzone należy czyścić
koncentratem lub środek rozcieńczyć wodą, w
proporcji 50/50.





Można go stosować do czyszczenia
podłóg, ścian, dywanów, tworzyw
sztucznych, drewna oraz powierzchni
pomalowanych farbami.
Środek ten wobec większości materiałów
działa w sposób łagodny.

Dane techniczne:







Dostarcza się w 5-cio i 25-cio litrowych
puszkach lub 200 litrowych beczkach.
Masa właściwa wynosi: 1,07 kg/litr
Produkt wydziela słaby zapach.
Wartość odczynu pH wynosi ok. 13.
Produkt zawiera metakrzemian sodowy,
alkohol etoksylanowany, glikozyd alkilowy.

Osobiste wyposażenie ochronne:
W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem,
należy stosować rękawice ochronne.
Przechowywanie:
Produkt należy przechowywać w zamkniętym,
oryginalnym naczyniu.
Okres trwałości
Ok. 2 lata w nieotwartym opakowaniu.
Oznakowanie:

PRODUKT PODRAŻNIA OCZY ORAZ SKÓRĘ.
W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz
kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako
materiał niebezpieczny.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących
postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem
osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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