
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUFF 
ALLMÄN INFORMATION 
FUNKTION: 
Tuff är ett koncentrerat, högeffektivt alkaliskt av-
fettnings- och rengöringsmedel för spädning med 
vatten Löser fett, olja, smuts, bromsdamm mm. 
För manuell tvätt och högtryckrengöring.  
Uppfyller IVL-test för snabbseparering 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
• nya och äldre person- och lastbilar 
• bussar, tåg, entreprenadmaskiner 
• lantbruksmaskiner 
• verkstadsgolv, maskiner och maskindelar 
• kaross, kapell, inredning 
 
GÖR SÅ HÄR: 
Vid tvätt av fordon; 
Spola av fordonet med vatten 
OBS! Kallt fordon kallt vatten och varmt fordon 
varmt vatten. 
F Dosera 5 dl till 10 liter vatten. Tvätta med tvätt-
vante eller svamp, skölj. 
Högtryck: Sätt injektor slangen i dunken. Lägg 
på med lågtryck. Låt verka. Vid svår smuts bear-
beta med borste eller svamp. Spola av med 
högtryck. Efter skölj alltid med mjuk stråle 
Borsttvättanläggningar: Dosera 1-4 liter till 10 
liter vatten. Följ i övrigt maskintillverkarens an-
visningar. 
Textiltvätt: Dosera 1 dl till 10 liter vatten. Testa 
först färgäktheten på textilmaterialet. Tvätta med 
svamp eller borste. Skölj helst med sug eller fukta 
en  svamp med varmt vatten och torka. 
 

TEKNISK INFORMATION 
SAMMANSÄTTNING: 
Tensider: sänker tvättvätskans ytspänning och 
ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar 
smutsen i tvättvätska 
Komplexbildare: avhärdar hårt vatten 
 

Metasilikat: vattenavhärdande, fettemulgerande 
och smuts lösande. 
Parfym: döljer vissa ingående kemikaliers nega-
tiva doft. Ger fräsch doft efter rengöring 
Produkt typ: alkaliskt rengöringsmedel 
Konsistens: flytande 
pH-värde: ca 12,5 i brukslösning 
Brandrisk: ej brännbar 
Lagring: 5-25ºC, ej frostkänslig 
Lagringstid: min 12 månader 
 
HÄLSOINFORMATION 
ÅTGÄRDER VID  
OLYCKSHÄNDELSE 
Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med 
vatten. Om besvär kvarstår kontakta  läkare. 
Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med 
vatten (minst 15-30 minuter) därefter snarast 
kontakta läkare 
Vid förtäring- ge mjölk att dricka, framkalla ej 
kräkning. Om större mängd svalts sök läkare.  
Vid symptom orsakade av nedsväljning, hud- el-
ler ögonkontakt- kontakta läkare 

 

 
 
 
 
 
 

MILJÖINFORMATION 
Se säkerhetsdatablad (VIB) 
 
Art nr 22125   25 liter dunk 
Art nr 22102   208 liter plast fat 
 
TRANSPORTKLASSIFICERING 
ADR   Ej klassad 
UN      Ej tillämplig 
Klass   Ej klassad 
 

  Irriterande 


