RAMAJ GNI
DEGRESANT PUTERNIC SPECIAL PENTRU
CURATAREA UTILAJELOR INDUSTRIALE
CARACTERISTICI

DOMENII DE UTILIZARE

- Aspect: lichid
- pH pur: 14
- Densitate: 1,15
- Solubilitate foarte buna în apa
- Elaborat în conformitate cu legislatia europeanã
cu privire la procedeele si produsele destinate
curãtarii materialelor si obiectelor care intra în
contact cu produse si lichide alimentare pentru
consumul uman si animal (clãtirea este obligatorie
pentru suprafetele susceptibile a intra în contact cu
alimentele).

- RAMAJ GNI este in mod particular adaptat pentru curatarea utilajelor industriale din constructii,
foarte imbacsite, material rulant, domeniul feroviar,
cisterne etc.
- In viti-vinicultura, ideal pentru curatarea solurilor
patate cu tanin (se utilizeaza produsul diluat in proportie de 2,5% in apa calda; spalarea se poate face
manual sau cu ajutorul unui utilaj de spalare)
- Pentru curatarea utilajelor din industria vinului,
masini de stropit, masini agricole etc.

MASURI DE SECURITATE
SI MEDIU INCONJURATOR

AVANTAJE
- Degresant puternic, nu contine potasiu.
- Putere mare de dizolvare, eficace pentru toate
tipurile de grasimi si uleiuri.
- Usor spumant.
- Poate fi utilizat pe suprafete de sticla si pe
majoritatea suprafetelor metalice, mai putin cupru,
aluminiu si aliaje usoare.
- Nu contine clor.
- Stabil in apa dura.

MOD DE UTILIZARE
- Prin aspersie sau pulverizare (joasa sau inalta
presiune): se dilueaza RAMAJ GNI in apa (calda,
de preferinta) la concentratii de 0,5 pana la 50%.
Se lasa sa actioneze 5 min, apoi se clateste.
- Clatirea este intotdeauna necesara la suprafetele
susceptibile a intra in contact cu alimente.
- Pentru suprafete vopsite nu se va utiliza o concentratie mai mare de 5%.

- Coroziv si iritant in contact cu pielea si ochii.
- La utilizarea produsului se folosesc ochelari si
manusi de protectie.
Termen de garantie: 12 luni.
DCO = 193 g de O2/l.

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA
R35
Provoacã arsuri grave
S2
A nu se pastra la indemana copiilor
S23
A nu se inspira vaporii
S24/25 Evitati contactul cu pielea si cu ochii.
S26
In caz de contact cu ochii, spãlati abundent si consultati un specialist.
S45
In caz de accident sau dacã nu vã simtiti bine cereti
imediat sfatul medicului (arãtati eticheta produsului dacã
este posibil).
S36/37/39 Purtati mãnusi, ochelari si echipament de protectie
S60
Eliminati produsul si/sau recipientul acestuia ca pe
un deseu periculos.
Produs în Franta

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.
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