3093 0005

Rapid

FLYTANDE TVÄTTMEDEL

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier.
Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar
och städdukar. Tvättar effektivt rent redan
vid låga temperaturer 40° C och sparar
därför energi. Tvättar hygieniskt rent.
Innehåller bakteriehämmande ämnen.

Artikelnummer
169355 (10 liter)
KESP143* (200 liters fat)
pH-värde
Ca 11 i koncentrat
Ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)

*Anbuds/anskaffningsartikel

Användningssätt

Rapid

FLYTANDE TVÄTTMEDEL

Högkoncentrerat, lågskummande och
miljöanpassat flytande tvättmedel.

pH-värde
Ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)
Ca 11 i koncentrat
Varuinformation/Skyddsföreskrifter
Se säkerhetsdatablad
Lagring
Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Aktas för köld. Lagringsstabilitet i
obruten förpackning minst 2 år
Transportförpackning
10 liter i plastdunk
ADR
Ej klassad

Avsedd för tvätt av städtextilier så som moppar och dukar i
professionella mopptvättmaskiner. Kan med fördel användas
i alla typer av tvättmaskiner för tvätt av alla slags textilier som
tål vatten.
Produktegenskaper
Rapid är högkoncentrerat och lågskummande. Kan användas
i alla typer och storlekar av tvättmaskiner för tvätt av alla slags
textilier som tål vatten. Rapid har en bra tvättförmåga, innehåller
ämnen för att effektivt lösa fet smuts och har optimal tensidblandning för bra tvättresultat. Tvättar rent vid låga temperaturer
40° C och sparar därför energi. Rapid tvättar moppar hygieniskt
rena och innehåller bakterietillväxthämmande ämnen som
gör att tvättade moppar kan förvaras i mopplåda.

Dosering för professionella mopptvättmaskiner
• 1–3 ml per liter vatten.
Anslut dunken med Rapid till tvättmaskinens automatiska
doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering efter
inställning av fackman/Gipeco. Kan för huvudtvätt doseras
manuellt i tvättmedelsfack eller doseringskula.
Dosering övriga tvättmaskiner
• 2–4 ml per kg tvättgods/10–30 ml till 10 liter vatten, vid lätt
smutsighetsgrad och mjukt vatten ca. 80% av Sverige.
Dosering i ml/kg tvättgods:

Uppfyller kraven för nordisk miljömärkning, Svanen.
Licensnummer 3093 0005.

Artikelnummer
169355 (10 liter)
KESP143* (200 liters fat)
*Anbuds/anskaffningsartikel
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