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VP-ECOSOLV emulgoituva liuotin
Kasviöljypohjainen, käyttäjä- ja ympäristöystävällinen veteen emulgoituva teholiuotinaine rasvalian poistoon. Hitaasti haihtuva, luonnossa helposti hajoava. Puhtaan aineen voi esim. polttaa tai toimittaa imeytettynä sopivaan materiaaliin kaatopaikalle. Jos VP-ECOSOLVia on käytetty puhdistamaan ongelmajätteeksi luokiteltuja aineita, käytetty aine on käsiteltävä
puhdistettua materiaalia koskevien määrysten mukaisesti.
Aine sopii upotuspesuun, siveltimellä / sienellä levitettäväksi ja sumutinkäyttöön (ei sovi vesipatjapuhdistusmenetelmälle). Puhdistuksen jälkeen
aineen voi pestä vedellä tai pyyhkiä pois. Paras puhdistustulos saadaan
lämpimällä vedellä huuhtelemalla, aine irrottaa lian ja sitoo sen veteen, siten pinnalta poistuu kaikki lika helposti. Hitaasti valuva aine on hyvä myös
pystysuorilla pinnoilla, se antaa enemmän tarttumis- ja toiminta-aikaa kuin
ohuemmat liuottimet. Hyvä tarttuvuus ja pitkä vaikutusaika säästävät työtä,
ihmistyön sijaan puhdistuksen voi jättää liuottimen tehtäväksi.
• Erittäin tehokas
Miedon tuoksuinen, heikosti syttyvä aine on turvallinen ja miellyttävä käyt- • Kasviöljypohjainen,
biologisesti hajoava
tää. Normaalikäytössä syttymisherkkiä höyryjä syntyy hyvin vähän, nor•
Korvaa mineraaliöljymaali tuuletus riittää. Laajamittaisessa sumutinkäytössä suositellaan henpohjaiset
liuottimet
gityssuojausta ja tehokasta ilmanvaihtoa.
• Hitaasti haihtuva ja
Tehokas liuotinaine, soveltuu rajoituksitta kaikille metallipinnoille. Pitkäkesvaluva
toisessa (yli 15 min) altistuksessa voi vahingoittaa nitriili- ja luonnonkumi- • Pitkä vaikutusaika
pintoja. Aroilla pinnoilla suositellaan max. viiden minuutin vaikutusaikaa.
• Säästää työtä
Sopii hyvin myös normaalin vesipesun kanssa käytettäväksi tehostinainee- • Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen
na hankalan rasvalian poistossa. Levitä puhdistettavalle pinnalle ensin VPECOSOLVia, jätä hieman vaikutusaikaa ja pese sitten normaalisti vesipoh- • Veteen emulgoituva
• Ei sisällä silikaatteja
jaisella puhdistusaineella.
• Heikosti syttyvä

Erinomainen myös ahtaiden kohteiden puhdistamisessa.
VP-ECOSOLVia suihkutettiin rattaisiin, annettiin vaikuttaa
hetken ajan ja pinnat huuhdeltiin lämpimällä vedellä paineruiskulla. Kevyt rasvalika lähti helposti ilman hankaamista.
Erittäin hyvä puhdistamaan kohteita, joihin ei pääse käsiksi
harjalla eikä haluta käyttää varsinaista painepesua.
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Sisältö:

Kasviöljymetyyliesteripohjainen liuotin,
sitrusterpeeni, emulgointitensidi.

Väri ja olomuoto: Ruskea, kirkas, hidasliikkeinen neste.

Pakkaus:
4 x 30 l
T.nro:
2084B
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