THINK

SAFE
VUILBREKER

KRACHTIG REINIGINGSMIDDEL VOOR HARDNEKKIG VUIL
Vuilbreker is een krachtig reinigingsmiddel om hardnekkig vuil
te verwijderen van vloeren, wanden en andere oppervlakken.
Het wordt met name toegepast bij professionele reiniging van
stallen, hokken en transportmiddelen. Ook wordt Vuilbreker
gebruikt voor het reinigen van riool- en afvoerleidingen.
STERK GECONCENTREERD EN ALKALISCH
Vuilbreker is een sterk geconcentreerd en alkalisch inweek- en
schuimreinigingsmiddel. Het product verwijdert probleemloos
aangekoekte organische vervuilingen zoals voedselrestanten,
huidvetten en mest.
VUIL LOSMAKEN
Vuilbreker kan zowel handmatig als machinaal worden
aangebracht om vuil los te maken en heeft op harde materialen
geen agressieve werking. Vuilbreker is uitsluitend bestemd
voor professioneel gebruik.

TOEGEPAST IN:
•
Veterinaire en dierverzorgende sector
•
Afvoerleidingsystemen
VOORDELEN
•
Sterk geconcentreerd
•
Zeer effectief schuimreinigingsmiddel
•
Verwijdert aangekoekte organische vervuilingen
•
Geschikt voor vloeren, wanden en gereedschappen
•
Zowel handmatig als machinaal te gebruiken
•
Ook voor vervuilde afvoerleidingen
Het reinigingsmiddel Vuilbreker is leverbaar in cans (5 l).
Meer informatie
Ga naar www.veipdisinfectants.com voor meer informatie
en verkooppunten!

THINK

CLEAN

TOELATINGSNUMMER

N.V.T.

Veroorzaakt ernstige brandwonden. Draag beschermende kleding,

GEBRUIKSAANWIJZING

handschoenen en bescherming voor het gezicht. Komen de ogen in

Algemeen:
1.

Loszittend vuil met de bezem verwijderen van vloeren en wanden

2.

Een oplossing van water met 3% Vuilbreker aanmaken en aanbrengen op het oppervlak en deze 20 tot 30 minuten laten inwerken.
Advies: altijd Vuilbreker aan water toevoegen en nooit andersom.

3.

Oppervlakken schoonspuiten, bij voorkeur met lagedrukapparatuur
(max. 50 atu)

aanraking met dit product, dan onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en medisch advies inwinnen. Komt de huid in aanraking met
dit product, dan onmiddellijk wassen met veel water. Voelt iemand zich
onwel of is er sprake van een ongeval, raadpleeg dan onmiddellijk een
arts en toon hem indien mogelijk dit etiket.
GEVARENAANDUIDINGEN

4.

Vuilrestanten en overtollig water verwijderen met een vloertrekker

5.

Vloer, wanden en andere oppervlakken desinfecteren met bijvoorbeeld 1% Halamid-D opgelost in water

6.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gevaarsymbolen: GHS05 (bijtend)
CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE

Halamid-D oplossing minimaal 20 minuten laten inwerken en dan
Verschijningsvorm:

Vloeistof

Kleur:

Karakteristieke grondstof kleur

Kookpunt:

100° C

Omschrijving

pH, ca:

13,5

2 x 5 liter cans

Oplosbaarheid:

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende

oppervlakken goed naspoelen met water
VERPAKKINGSVORMEN

Veip-artikelnummer
202005

materialen: koud water en warm water.
Bestanddelen:

> 25% - < 50% Natriumhydroxide

Opslag:

Koel, donker en vorstvrij bewaren in goed
gesloten verpakking

Houdbaarheid:

Minimaal 2 jaar bij de voorgeschreven condities

