E

dorinta dumneavoastra !

X-PRIMA®Spumă activă (alcalină)
Detergent curățare suprafețe tari sever murdărite
» Pentru spălare NO TOUCH;
» Îndepărtează murdăria foarte aderentă.
X-PRIMA®Spumă activă-XSA (alcalină) este un detergent concentrat destinat pentru
curățarea fără frecare a exteriorului camioanelor (inclusiv a prelatelor), mașinilor
agricole, locomotivelor, vagoanelor, etc. , sever murdărite cu grăsimi, funingine,
reziduuri petrochimice din trafic, noroi, urme de insecte, etc. Produsul se poate folosi
și pentru curățarea suprafețelor tari și neporoase din halele industriale (pardoseli,
pereți, blaturi de lucru, etc). Prezintă acțiune degresantă puternică, lăsând suprafața
curată și lucioasă.
Avantaje:
• Capacitate superioară de curăţare şi eficienţă sporită în îndepărtarea murdăriei cea mai tenace prin dizolvare şi
emulsionare;
• Surfactanţii folosiţi au biodegradabilitate primară ridicată ceea ce permite utilizarea oricărei metode de
epurare/reciclare a apelor reziduale;
• Conţine agenţi anti-calcar, prevenind depunerile de cruste pe suprafeţele interioare ale instalaţiilor folosite la
spălare (previne înfundarea duzelor de dispersie).
Mod de utilizare:
Fiind o formulă concentrată, produsul se va utiliza diluat cu apă în raport 1:20-1:50 (1 litru XSA-alcalină la 20-50 litri apă),
funcţie de gradul de murdărire al suprafeţelor de curăţat. Se aplică spuma pe întreaga suprafaţă prin pulverizare, cu ajutorul
echipamentelor sub presiune corespunzătoare (lănci de spumare, nebulizatoare, pompe de înaltă presiune) . Se lasă să
acţioneze 2-3 minute. Se clăteşte ulterior cu jet puternic de apă. Odată cu îndepărtarea spumei , se îndepărtează și murdăria
de pe aceste suprafețe.
Atentie! Se va evita aplicarea pe suprafeţele din aluminiu.
Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid limpede, omogen
Culoare: Slab gălbui
Densitate la 20°C, g/cm³ : 1,06-1,10
pH: 12,5 – 13,5

Marcaj :
C

Coroziv
Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 24 luni cu condiţia
păstrării în ambalajul original etanş.

Ambalare:
• Canistre de 5 l, 20 l.

Informaţii privind securitatea :
Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la
dispoziţie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la
cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare
precum şi cele ce decurg din reglementările locale în
domeniul sănătăţii şi siguranţei.

Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a produsului
la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului.
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