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OBTEGO C-105

Innovative Surface Protection

Lievästi emäksinen teollisuuslattioiden pesuaine automaattikoneisiin
Kuvaus

Ympäristönsuojelu

OBTEGO® C-105 on lievästi emäksinen, liuotinaineeton
pesu-ainetiiviste teollisuuslattioille. Se sisältää optimaalisen yhdistelmän erilaisia puhdistavia ainesosia ja soveltuu
käytettäväksi erityisesti automaattikoneissa.

Kaikki tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia, jopa 98 % (OECD:n menetelmä). Tuote ei sisällä
säilöntäaineita eikä hajusteita. WGK 1 (lievästi vesistöä
saastuttava). Jätekoodit/jätemerkinnät EWC:n/AVV:n
mukaan. 20 01 29* yhdyskuntajätteet: Vaarallisia aineita
sisältävät pesuaineet. (*Hävittämistä koskevat todis- teet
on toimitettava.) Hävitä jäte sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää.
Tyhjät astiat ovat kierrätettäviä ja ne voidaan hävittää
uudelleen käytettävän materiaalin keräysjärjestelmään.

Ominaisuudet
OBTEGO® C-105 hajottaa ja irrottaa öljyisen ja rasvaisen lian, kumin hankaumajäljet ja yleisen lian.
Tekniset tiedot:
Tiheys:
Väri:
Vesiliukoisuus:
pH arvo:
Haju:

1 g/cm3 20°C:ssa
Valkoinen
Täysin sekoittuva
8 - 8,5 (+20°C)
Tyypillinen, mieto

Käyttöalue
Kaikenlaisten vedenkestävien sekä emäksisiä pesuaineita kestävien teollisuus-, liiketilojen- sekä Designlattioiden puhdistamiseen automaatti- tai päältäajettavilla
lattianhoitokoneilla. Soveltuu likaantuneiden alueiden
ylläpitopuhdistukseen.

Käsittely

Turvallisuus
Ainesosat: Etoksyloitu alkoholi C9-C11, etoksyloitu rasvaalkoholi. < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita.
Vaarallisia aineita koskeva asetus
Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti
käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu
lääkäriin.

Likaantumisen laadusta ja voimakkuudesta riippuen
laimennetaan OBTEGO C-105 veteen suhteessa 1:50 1:200, automaattikonetta käytettäessä. Soveltuu
likaantuneiden alueiden ylläpitopuhdistukseen.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Riittoisuus

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu
paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina
kokeilemaan tuotetta pieneen koealueeseen.

Riitoisuus alueen likaisuudesta ja pinnasta riippuen
1 000 ‒ 4 000 m2/litralla.

Varastointi
Säilyy viileässä paikassa ja suljetussa astiassa noin 24
kuukautta.

Pakkaus
10 l astia

BERMANTO Oy
www.bermanto.fi
info@bermanto.fi

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36
84051 Altheim DE

11/2020

