RAMAJ NM AL
DETERGENT, DEGRESANT ALCALIN
PENTRU INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARA
MOD DE UTILIZARE

CARACTERISTICI
- Aspect: lichid incolor.
- pH pur: 14
- Densitate la 20°C: 1,17
- Miros: inodor
- Solubilitate: solubil în apa
- Termen de garantie: 1 an

AVANTAJE
- Detergent si degresant foarte puternic, utilizabil în concentratii începând cu 0,2%.
- Detartrant puternic, activ împotriva ruginii si
activ împotriva depunerilor, chair si în viticulturã, în concentratii de 1%.
- Eficace împotriva grãsimilor, uleiurilor industriale, tartrului si rezidurilor de distilare.
- Nu spumeazã.
- Nu degajã mirosuri neplãcute.
- Se poate utiliza pe toate metalele (fontã, fier,
inox).
Nu se poate utilza pe ZAMAK.
- Protejeazã împotriva ruginii (contine un aditiv
special).
- Se poate utiliza atat la cald cat si la rece.
- Pentru aliajele usoare si aluminiu, concentratia
trebuie sã fie mai micã de 1%.
- Elaborat în conformitate cu legislatia europeanã
cu privire la procedeele si produsele pentru
curãtarea materialelor si obiectelor care intra în
contact cu produse si lichide alimentare, destinate
consumului uman si animal (clãtirea este obligatorie pentru sectorul alimentar).
- RAMAJ NM AL este autorizat pentru curãtenia
si dezinfectia clãdirilor si instalatiilor destinate
cresterii animalelor si figureazã pe lista produselor
autorizate de U.E.(regulamentul 1804/1999) la
realizarea productiilor ecologice (naturale)

- Pentru operatiile de degresare se utilizeazã în concentratii de 0,2 - 0,5%.
- Pentru circularea produsului în tunele, canalizãri,
instalatii, masini de spãlat, etc se utilizeazã in concentratii de 0,2 pânã la 3%.
- Pentru pulverizare la joasã sau înaltã presiune sau
prin periere se utilizeazã in concentratii de 0,2 pânã
la 3%.
- Pentru detartraj interior se utilizeazã diluat între 1 si
5%.
- Se lasa sã actioneze produsul timp de 5 - 15 minute.
- Suprafetele care intra în contact cu produse alimentare se vor clãti cu apã sau vapori de apã.

DOMENII DE UTILIZARE
- Instalatii si utilaje de productie si ambalare a produselor agro-alimentare (circuite, cuve, pasteurizatoare, dozatoare, etc).
- Instalatii de distilare.
- Instalatii si utilaje folosite la recoltatul viei si la
vinificare.
- Pentru curãtenia solurilor, manual sau cu masini de
curãtat.
- Curãtirea si spãlarea sticlãriei în masini de spãlat
(sticle, pahare, etc).
- Curãtenia locurilor de productie si ambalare în
toate ramurile industriei agro-alimentare.

SIMBOLURI DE RISC SI SIGURANTA
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
R35
Provoacã arsuri grave
S60
Eliminati produsul, precum si recipientul acestuia, ca
pe un deseu periculos.
C
Coroziv
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.

Vina Vera Impex srl - unic importator
Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad
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