
Dit product is speciaal ontwikkeld om dierlijke en andere vetten, alsmede protenen, los te weken en op te lossen. 

WAF wordt speciaal aanbevolen voor het gebruik in grootkeukens, bakkerijen en slachterijen, op afzuigkappen, mu-
ren, vloeren, machines en werktafels, overal waar vetten een probleem zijn.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

WAF
ALKALISCHE SCHUIMREINIGER

GEBRUIK
De alkalische schuimreiniger wordt, afhankelijk van de hoeveelheid van de aard van de vervuiling, in een 2 tot 6% oplossing in heet 
water gebruikt. Deze oplossing met een borstel of spons of schuimlans op de te reinigen voorwerpen aanbrengen en ca. 5 minuten 
laten inwerken. Eventueel tussentijds borstelen. Daarna afspoelen met water. 
WAF is tevens te gebruiken in spuitapparatuur of door middel van een hogedrukreiniger. 

Mag gebruikt worden op de meeste materialen zoals kunststoffen, rubber, uitgeharde lakken en de meeste metalen, echter minder 
geschikt op aluminium, tin en gegalvaniseerd metaal.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Geen

Geur Praktisch reukloos

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 10L , 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verorde-
ning (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik. Datum laatste herziening: dinsdag 26 oktober 2021
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1   Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280  Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
  indien mogelijk; blijven spoelen.
P310  Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501  Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Natriumhydroxide
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