
Penta Foam HD
Erősen lúgoshabtisztítószer

Alkalmazási terület:

A Penta Foam HD nagy hatású lúgos habtisztítószer, mely

eltávolítja a különösen makacs, ráégett szennyeződéseket.

Nagy adhéziójú stabil habot képez, optimális összetétele miatt

gyors hatású.

Kátrány, keményítő, korom és zsír eltávolításárakülönösen

alkalmas. Jól használható különböző olajos lerakódásokra, 

sütők, füstölők tisztítására.

Alunmínium felületekre is alkalmazható.

Felhasználás:

A Penta Foam HD kézi tisztításra alkalmas, habosítva 15 - 20

perc behatási idő szükséges. 

3 - 5 órás áztatással a makacs szennyeződések is 

fellazíthatóak.

A tisztítás után a felületeket alaposan le kell öblíteni.

Adagolás:

5 – 10 % koncentrációban a szennyeződés mértékétől függően.
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Penta Foam HD
Erősen lúgos habtisztítószer

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között alkalmazható 
berendezésekhez, padozatokhoz és csempéhez.
A termék alumínium és színesfém felületeken is használható.
A felületek védelme érdekében minden esetben próbatisztítást kell végezni.

Technikai adatok:
Megjelenés: barna folyadék
Szag: szinte szagtalan
Sűrűség: 1,24 g/cm3

pH (1%): >12,5

Összetevők:
Kálium-hidroxid, nátrium-szilikát, keménység-stabilizáló, tenzid, inhibitor

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyes anyagok:
Kálium-hidroxid, nátrium-szilikát

Veszélyességi jelzések:
C = maró

A különleges veszélyek jelzései:
R 35 Súlyos égési sérülést okoz.

Biztonsági javaslatok:
S 1/ 2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem - / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, ezt a címkén meg kell

mutatni.
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