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PRODUKTINFORMATION

Produkt:

Typ: NY SUPERB innehåller naturlig rapsolja och är helt fri från petroleumbaserade
lösningsmedel, komplexbildare och fosfat. Rapsoljan rengör effektivt och ersätter
användning av miljö- och hälsovådliga produkter.

Användningsområde: Total rengöring och avfettning inom industri, sjöfart- och transportsektorn samt på
kontor och inom den grafiska branschen.

Fördelar: – NY SUPERB löser snabbt, effektivt och ekonomiskt de allra flesta rengörings- och
 avfettningsproblemen.
– NY SUPERB kan användas på alla tvättbara ytor och då även textilier.
– Lågt PH-värde.
– NY SUPERB kan användas på aluminium, lackerade ytor, plast, vinyl, gummi och

glas m m utan risk för mattning och korrosion.
– NY SUPERB självseparerar i oljeavskiljare och uppfyller de strängaste krav och

normer på miljön. 9,0 ppm efter 120 minuter.
– NY SUPERB är mycket lätt biologiskt nedbrytbar. Framkallar inte giftiga föreningar.
– Emballaget är fritt från PVC.

Applicering: NY SUPERB blandas med kallt, ljummet eller varmt vatten och appliceras med
borste, svamp, låg- och högtryckstvätt, golvskurmaskin, skumpistol och i tvätt-
musslor.
NY SUPERB används tillsammans med skumdämpare i olika typer av tvättmaskiner,
tvättsystem och övriga tvättprocesser.

Dosering: Normal dosering: 1:10–1:30
Lastbilar med presenning: 1:5–1:20
Personbilar: 1:20
Automat- och borsttvätt: 1:20–1:30
Fälgrengöring: 1:5
Motortvätt: 1:5
Kraftigt besmutsade väggar och golv: 1:10–1:20
Båtsdeck: 1:10
Maskinrum: 1:10
Sotrengöring (brandskador): 1:10–1:20 (kallt vatten)
Textilier och segel: 1:30–1:40
Fastbränd olja och fett: 1:1 (hett vatten)
Gräs- och fruktsaft: 1:10
Metallavfettning: 1:15–1:20
Asfalt/tjära (stänk och fläckar): 1:1–1:3
Låt medlet reagera i 2–5 minuter och skölj med vatten.

PH-värde: 11,0 i koncentrat. 9,1 i 2% i brukslösning.

Innehåll: Noniontensid, kationtensid, estrar, alkaliska salter.

Emballage: Plastdunkar om 5, 10 och 27 kg. Fat om 205 kg. Container om 1000 kg.

Miljö: NY SUPERB är helt fri från komplexbildare och fosfater. NY SUPERB är
godkänd och registrerad av Kemikaliesvepet.

NY SUPERB Mycket lätt nedbrytbar allrengörings-
produkt innehållande rapsolja


