
 
Actival 
Efektiivne puhastusvahend loomse ja taimse rasva eemaldamiseks 

 
 
 
 
Kirjeldus 
Tugevasti leeliseline, vähevahutav efektiivne põrandapindade puhastusvahend 
kasutamiseks eelkõige restoranides, suurköökides ning toiduainetööstuses. 

F4r 
 

Põhiomadused 
• Tugevalt leeliseline 
• Toimib kiiresti, hea rasvaeemaldusvõimega 
• Vähevahutav 
• Lõhnastamata 
• Sobib erinevatele pindadele 

 

Eelised 
• Eemaldab kiiresti ning põhjalikult loomsest ja taimsest rasvast moodustunud 
mustuse, vanad õlikorrad ning isegi suuremad rasva- ja õlikogused 
• Sobib kasutamiseks kombineeritud puhastusseadmete ja ka veeimejatega 
• Vahutab vähe, võimaldades määrdunud pinna kiiret puhastamist ja 
mustaveepaagi optimaalset kasutamist 
• Sobib kasutamiseks ka õlieraldajates heitvee keskkonnasõbraliku 
puhastamise käigus 

 
Kasutusjuhised 
Doseerimine: 
Minimaalne kogus: 
Määrdunud põrand: 
Tugevalt määrdunud põrand: 

 
 
 

100 ml vahendit 10L vee kohta (1%). 
250 ml vahendit 10L vee kohta (2.5%) 
500 ml vahendit 10L vee kohta (5%) 

Põrandahooldusmasin: 100 ml kuni 200ml vahendit 10 L vee kohta (1-2%) 
 

Kasutamine: 
Käsitsi puhastus: 
Lisage vahendit veega täidetud ämbrisse ja kandke põrandale. Laske mõjuda, 
puhastage pinda hõõrumisplaadiga ja eemaldage määrdunud lahus. 
Masinpuhastus: 
Lisage vahendit põrandahooldusmasinasse või kombineeritud seadme paaki ja 
kandke lahus põrandale. Laske veidi aega mõjuda, puhastage pinda 
hõõrumisplaadiga ja eemaldage määrdunud lahus. 
Tugevalt määrdunud põrandad: Hõõruge põrandat ilma veeimejat kasutamata, 
laske lahusel 10 minutit mõjuda, hõõruge põrandat veel teist korda ja ühtlasi 
eemaldage veeimejaga määrdunud lahus. 

 
Oluline: 
Mitte kasutada leelistundlikel põrandatel. Mitte kasutada alumiiniumpindadel. 
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Tehnilised andmed 
Välimus: 
Suhteline tihedus [20°C]: 
pH-tase lahjendamata: 
pH-tase valmislahusel: 

 

selge, värvitu/läbipaistev vedelik 
1.05 
13.0 – 13.5 
11.9 +/- 0.5 1% lahusel 

 
Ülaltoodud andmed kehtivad normaaltootmise kohta, tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 

 
Ohutu käitlemine ja säilitamine 
Ohutu käitlemine: 
Täielik informatsioon toote ohutu kasutamise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil. 
Ainult professionaalseks kasutuseks. 

 

Säilitamine: 
Säilitada suletud originaalpakendis; vältida väga kõrgeid ja väga madalaid 
temperatuure. 
Keskkonnainformatsioon 
Vastavalt EÜ direktiividele 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ on toote koostisse kuuluvad pindaktiivsed ained 
bioloogiliselt lagundatavad. 

 

Kasutatavad pakendi suurused 
Tootekood Pakendi suurus 
7508757 2x5L 
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