ORANGE DAY
Tekutý čistící přípravek
Orange Day je 100% organický čistící přípravek vyrobený z extraktu získaného z kůry citrusů
- pomerančových terpenů. Jeho vlastnosti jsou ideální pro čistící i desodorační procesy. Patří mezi
nejkvalitnější pomerančová rozpouštědla s pozoruhodnými čistícími vlastnostmi. Je velmi efektivní a
příjemnou náhradou za nebezpečná organická rozpouštědla ( xylen, 1,1,1-trichlorethan, toluen, aceton,
perchlorethylen, technické benzíny, líh ad.). Jeho velmi široké využití se hodí pro mnoho aplikací
v oblasti čištění, mytí, odmašťování, až po likvidaci odpadů - obalového polystyrenu ( Japonsko). Účinně
odstraňuje nečistoty, mastnoty a různá lepidla z mnoha povrchů ( lepidla etiket a reklam v dopravních
prostředcích, výstavách ad.). Tak jako působí svou silou na nečistoty, lepidla apod., může narušit
i některé umělé hmoty. Vždy je proto vhodné vyzkoušet aplikaci na malém vzorku!
V našich podmínkách se využívá především na odstranění asfaltu z karosérie automobilů, dlažeb
a textilií. Je velkým pomocníkem při čištění technologie, strojů a nářadí na stavbě silnic. Výborně se hodí
při práci se silikonem (úpravou a odstraněním) a při odstranění nezaschlého polyuretanu.
Jeho široké spektrum využití dokládá i obliba mezi hráči golfu na čištění holí, míčků nebo i trávníků od
olejů.

Technické data
Koncentrát.................................................................................................................... Připraven pro použití
Rozpustnost ve vodě…………………………………………………………………….Tvoří bílou emulzi
Vůně .........................................................................................................................................Pomerančová
pH ............................................................................................................................................................N/A
vzhled ...............................................................................................................................Oranžová tekutina
Balení……………………………………………………..…19 l (5GAL), 208 l (55GAL) plechové barely
Označení………………………………………………………………………..viz. BL (MSDS) přípravku
Doba použití………………………………………………………………………………...min. 24 měsíců

VÝHODY
•
•
•
•
•

Přírodní pomerančové terpeny
Neobsahuje ropné destiláty
Nahrazuje nebezpečná rozpouštědla
Použití v mnoha odvětvích průmyslu
Čistí a dezodoruje v jedné operaci

APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odstraňuje asfalt
Ostraňuje silikon a polyuretan(nezaschlý)
Odstraňuje lepidla z etiket (reklam)
Odstraňuje šmouhy z pojezdů
Odstraňuje žvýkačky
Čistí golfové hole a míčky
Čistí motory a odstraňuje mastnoty
Impregnuje dřevo a hubí škůdce
Čistí odpady a kanalizaci
Odstraňuje dekorativní barvy
Čistí nádrže od olejů
Odstraňuje zápach ad.

Pro aktuální informace kontaktujte svého distributora!

