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TERMÉKISMERTETŐ 
 

 

EVVA BIOCLEAN : 
 

Műhelyek univerzális tisztítószere. 
 

Alkalmazási javaslat:  - fémek, beton- ke-

rámiafelületek, műanyagok tisztítása és 

zsírtalanítása 
 

Alkalmazható: Erőművekben, ásványi 

olajtermelő vidékeken a helyhez kötött 

berendezésekről az olaj- és festék tartalmú 

szennyeződések eltávolítására, de felhasz-

nálható diesel- mozdonyok, személygépko-

csik, tehergépjárművek, hajók, műhelyek 

járműalvázak tisztítására is. 
 

Kémiai összetétele: Foszfátmentes kombi-

náció, komplexvegyületképző bázison nem 

ionizálható tenzidekkel, citromsavval és 

színezőanyaggal. Biológiailag hamar le-

bomlik, a szennyvízből emulzióbontásos 

berendezésekbe könnyen kiválik. 
 

Alkalmazásának módjai: Felhasználható 

kézi tisztításhoz, merítéses eljáráshoz, 

ecseteléssel, permetezve vízgőzsugárral 

magasnyomású tisztítóban. 
 

Felhasználás feltételei: 

 A végeredmény függ a szennye-szettségtől 

és az alkalmazott eljárástól. A tisztított 

részeket alaposan le kell öblíteni.  

Koncentráció: szennyeződéstől függően, 

de legfeljebb 1 : 5-ig vízzel hígítva java-

soljuk használatát. Erős szennyeződés ese-

tén 1 : 2 vizes oldatot használjunk.  

 

Anyag - összeférhetősége  

az alkalmazási feltételek mellet: alkalmas 

acél, vas, műanyag, kerámia, beton tisztítá-

sára. Más anyagoknál, mint pl.: lakkozott 

felület - amennyiben nem áll rendelkezésre 

gyártói utasítás - összeférhetőségi vizsgála-

tokat kell végezni. 
  

 

 

Fizikai adatok : 

halmazállapot 20 °C -on       folyékony 

külseje    tejfehér 

saját illata  termékre jellemző 

sűrűsége, 20 °C - on  g/ml 1,03 

pH értéke           10 g/ml  9,3 

oldhatósága            vízben oldódó 
 

Szennyvíz: Az alkalmazott koncentrációt, 

figyelembe véve a helyileg előírt csatorna 

határértékeket pl: pH-érték stb. veszélyte-

len. A kiválasztott szennyeződésekkel kap-

csolatos törvényes rendeleteket figyelembe 

kell venni. 
 

Természetvédelmi adatok: A tenzidek 

megfelelnek meghatározott mosó-

szertartalmú anyagok lebontására vonatko-

zó 229 sz.Pjt- nek. 
 

Figyelmeztetés: A termék az osztrák ké-

miai rendeletek szerint nem veszélyes ké-

szítmény, ennek ellenére kerüljük el más 

vegyszerekkel való érintkezését és tartsuk 

be az ilyenkor szokásos óvintézkedéseket. 

Ha szembe, bőrre jut, vízzel kell lemosni. 

Ha kiömlik, fel kell törölni.  

Fagytól védeni. Gyermekek elől távol tar-

tani.     Hulladékot ÖNORM S2100: 594 - 

es rendelet alapján kezelni.  

ADR / RID minősítés : nem veszélyes 

anyag 
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