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TEKNINEN TIEDOTE

HP Clean
TEHOKAS SYVÄPUHDISTAVA PUHDISTUSAINE

Luonnolliseen likaan

HACCP-sertifioitu

Liuotteeton ja hapoton, turvallinen kaikissa materiaaleissa.

Ihoystävällinen, biohajoava

Käyttö

1. Tavallisen lian puhdistus ja rasvanpoisto
• Levitä HP Clean -puhdistusainetta likaan tai pinttymään (aina alhaalta ylös).
• Hankaa, huuhtele vedellä ja hankaa kuivaksi.
 
2. Pinttyneen lian puhdistus ja rasvanpoisto
• Levitä HP Clean -puhdistusainetta pintaan ja anna vaikuttaa +/- 5 minuuttia (likaisuusasteesta riippuen).
• Pystysuuntaisille pinnoille levitettäessä suosittelemme tekemään sen alhaalta ylös.
• Hankaa pinttynyt lika huokoiselta pinnalta keskikovalla harjalla.
• Huuhtele jälkeenpäin puhtaalla vedellä.
• Toista tarvittaessa.
 
3. Voimakas syväpuhdistusaine (esim. öljytahrat betonissa)
• Suihkuta Tec7 Cleaner -puhdistusainetta öljytahraan ja anna vaikuttaa väh. 5 minuuttia.

Tuote

Ominaisuudet

Voimakas irrottava vaikutus nostaa lian pois.
Korroosiota ehkäisevä aine vähentää ruostumisen riskiä, joka on 
tyypillistä useille  vesipohjaisille puhdistusaineille.
 

Sovellus

• Puhdistaa kaikki pinnat: seinät, lattiat, muovit, kivi, puu jne.
• Puhdistaa kaikki ajoneuvot (sisältä ja ulkoa): auto, moottoripyörä, 

asuntoauto, vene jne.
• Puhdistaa voimakkaasti likaantuneet tekstiilit.
• Poistaa rasvan ilman liuottimia työkappaleista ennen saumausta, 

tiivistystä, hitsausta, pinnoittamista jne.

Pakkaus

HP Clean - pullo 1L 492001228

Tekniset Tiedot

• Väri: vihreä.
• Olomuoto huoneenlämmössä: nestemäinen.
• Syttyvyys: 0.
• Liukoisuus: kokonaan vesiliukoinen.
• pH: 9.
• Biohajoava: kyllä.
• Myrkyllisyys: ei myrkyllinen normaalissa käytössä, 

ei saa niellä.



Puhdistaa &
 poistaa rasvan

Tec7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 38 
IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

• Hankaa kevyesti keskikovalla harjalla ja suihkuta Tec7 Cleaner -puhdistusainetta vielä kerran.
• Anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia.
• Levitä nyt runsaasti HP Clean -puhdistusainetta likaan ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia.
• Hankaa kevyesti keskikovalla harjalla.
• Levitä HP Clean -puhdistusainetta uudelleen likaan ja anna vaikuttaa.
• Poista likaiset saippuajäämät puhtaalla vedellä käyttäen puutarhaletkua tai vielä paremmin painepesuria.
• Tämän käsittelyn voi tarvittaessa toistaa.
 
 


