MICRO TIX D
ALLMÄN INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

FUNKTION:
Micro Tix D är ett högkoncentrerat vattenbaserat
tixotropt avfettnings- och rengöringsmedel. Baserad på av-aromatiserad lacknafta med max 0,5 %
aromathalt. Fungerar på fuktiga ytor. Ringa lukt.
Godkänd av Kemikaliesvepet.

SAMMANSÄTTNING:
Tensider: -sänker tvättvätskans ytspänning och
ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar
smutsen i tvättvätskan.
Av-aromatiserad lacknafta; -luckrar upp fett,
asfalt ,tjära mm så att tensiderna kan verka.
Komplexbildare; -avhärdar hårt vatten
Emulgatorer; -förenar ämnen som ej är lösliga i
vatten
Produkttyp: -mikroemulsion
Konsistens: -flytande
pH-värde: -koncentrat ca 9,3
Brandrisk: ej brännbar
Lagring: 5-25ºC, frostkänslig
Lagringstid: min 12 månader

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
-nya och äldre person- och lastbilar
-bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
-tåg och motorcyklar
-motor- och maskindelar
-verkstadsgolv
LÖSER EFFEKTIVT:
-olja, tjära, asfalt, vägsalt, gammal fastbiten
smuts.
Micro Tix D är både avfettning och schampo i ett.
Detta ger många fördelar
 betydande tidsbesparing
 minskad förbrukning = lägre kostnad
 mindre arbete. Micro Tix D ”hänger kvar” och
verkar utan att rinna av.
 renare tack vare bättre effekt
 skonsamt mot lättmetall och gummi
Micro Tix D är ett utmärkt fälgrengöringsmedel
Micro Tix D är utmärkt på ytor som normalt är
svåra att få rena, ex. kapell
GÖR SÅ HÄR:
På kaross, motor, maskiner mm. Duscha Micro Tix D
i koncentrat eller som tvättlösning (blanda med vatten
1:1-1:4) på ytan i ett tunt skikt med lågtrycksspruta.
OBS! Alltid nerifrån och upp. Micro Tix D rinner inte
av. Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till
ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Spola rent
med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via
högtrycksspruta. OBS! Alltid nerifrån och upp.
Efterspola utan tryck- med mjuk stråle OBS! Vid
rengöring av bättrings- och omlackerade ytor skall
alltid först kontrolleras att lacken tål lösningsmedel
och alkaliska medel. OBS! Micro Tix D är skonsam
mot akrylplast (lyktglas). Dock kan akrylplast efter
montering vara utsatt för stark spänning som vid
avfettning kan resultera i sprickbildning. Skölj därför
alltid av lycktglas mm snarast. På nya fordon bara
efter några minuter.

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
Vid förtäring- ge mjölk att dricka. Framkalla ej
kräkning. Sök läkare om större mängd svalts.

Irriterande

MILJÖINFORMATION
Se säkerhetsdatablad
Art nr 21450
Art nr 21425
Art nr 21402
Art nr 21401

3x5 liter dunk
25 liter dunk
208 liter plastfat
1000 liter container

TRANSPORTKLASSIFICERING
ADR Ej klassad
UN
Ej tillämplig
Klass Ej klassad

