BioClean Produkt Informatie Blad

BioClean Monster
Handmatig reinigingsmiddel voor het verwijderen van zeer hardnekkige vervuiling van
wateroplosbare en solvent inkten en lakken op de rasterwals
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:
Visceus, laagschuimend, hoog alkalisch reinigingsmiddel met ingebouwde solvent.
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:
Fysisch aspekt
Geur
Dichtheid
Vlampunt
Schuimvorming
Oplosbaar in
Oplosbaarheid
Normale werkconcentratie
Normale werktemperatuur
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Bruin/amberkleurige visceuze vloeistof
Karakteristiek
1,30 ± 0,05 kg/ltr
> 100°C
laag
Water
Beperkt
Puur gebruiken
Kamertemperatuur
14,0 ± 0,5

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•

BioClean Monster is visceus, waardoor het product aan de wals hecht en daardoor
langere contacttijd mogelijk maakt.
BioClean Monster is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van inktvervuilingen
die met andere middelen niet meer te verwijderen zijn.
BioClean Monster kan gebruikt worden om snel vlekken op de rasterwals te
verwijderen.

VEILIG VOOR:
Roestvast staal, keramiek, rubber, p.v.c. Niet geschikt voor aluminium en zink!
Het is aan te bevelen om voor de reiniging het te reinigen materiaal te testen op bestendigheid
tegen BioClean Monster. Het verdient de aanbeveling om te testen op een niet zichtbare plaats.
TOEPASSING EN DOSERING:
BioClean Monster wordt puur gebruikt voor het on-press en off-press reinigen van rasterwalsen. BioClean Monster op het te reinigen oppervlak aanbrengen en met een geschikte
rasterwalsborstel goed inborstelen. Minimaal 15 minuten laten inwerken. Daarna nogmaals
krachtig inborstelen. Vervolgens weer minimaal 15 minuten wachten. Daarna onder borstelen
goed afspoelen. Zonodig de bewerking herhalen.
Na de handmatige reiniging is het aan te bevelen om nog een periodieke reiniging uit te voeren
met bijvoorbeeld BioClean SP voor een on-press reiniging. Dit middel kan eenvoudig m.b.v. de
inktpomp door het systeem gespoeld worden. Ook kan er een periodiek off-press reiniging
volgen met BioClean HD.
Apex Europe B.V. Metaalweg 8 – 10, NL-5527 AK HAPERT / www.apex-groupofcompanies.com
Tel. + 31 (0) 497 36 11 11 / Fax. + 31 (0) 497 36 11 22 / info@apex-europe.com

BioClean Produkt Informatie Blad
Veiligheid:
* Bij gebruik van BioClean Monster is het belangrijk geschikte persoonlijke
beschermingmiddelen te dragen, daar BioClean Monster een bijtend product is. Voor meer
informatie zie veiligheidsinformatie blad. Het veiligheidinformatie blad is op aanvraag
verkrijgbaar.
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