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SWEPCO®-PESUAINEET
ZONEX-K® INDUSTRIAL CLEANER
Pesuainetiiviste teollisuuskäyttöön, ph 7,2 – 7,8 suhteessa veteen
Esitietoja

ZONEX-K ns. biologisesti hajoava, joka on myös tehokas monilla pinnoilla toimiva
puhdistaja. ZONEX-K on tiiviste, jota ohennetaan vedellä jopa 128 osaan. Se toimii kylmän
tai kuuman ohennusveden kanssa, käsipesuna, painepesuna, höyrypesuna…

ZONEX-K

soveltuu teollisuuspesuun, koneiden ja laitteiden pesuun, peltikattojen ja metallipintojen
pesuun, betonipintojen pesuun, lasipintojen pesuun, maali-, muovi- ja kumipintojen pesuun,
käsien pesuun, asfalttipihojen pesuun, vahan poistoon lattioilta, nokipesuun,
höyrypuhdistukseen… yleensä pesuun, jossa ei pidä käyttää syövyttäviä aineita.
ZONEX-K pystyy sekoittumaan liuottimiin. Jos halutaan voimakkaampaa pesua, voi siihen
sekoittaa esim. valopetrolia, jolloin sillä voidaan pestä erittäin piintyneitä rasvoja ja öljyjä
esim. koneista ja moottoreista tai rasvahallien lattioilta. Se sekoittuu myös talousetikkaan,
jolloin sillä voidaan puhdistaa todella tehokkaasti lasi- ja kaakelipintoja pesutiloissa.
Se toimii kuin kostutin ja muuttaa pintajännityksiä, sallien veden peittää pinnat
tehokkaammin. Se tekee vedestä ”märkää märemmän”!
ZONEX-K on rakennettu kemiallisesti poistamaan itsepäinen lika käytännöllisesti katsoen
kaiken tyyppisiltä pinnoilta, tehden siitä taloudellisen puhdistusaineen pintoja
vahingoittamatta. Se soveltuu pesuihin kylmän tai kuuman veden kanssa. Se on turvallinen
käyttäjälle ja turvallinen myös maalatuille pinnoille kun sitä käytetään ohjeiden mukaan
vedellä ohennettuna.

Pesuteho

Se tehoaa jopa 128 osaan ohennettuna useimmissa normaalipesuissa. Esimerkiksi 30 ml
pesuainetta veteen 1:128 sekoitettuna, voi puhdistaa jopa 200 m2 pintaa. Tai likainen ja
nokinen peltikatto puhdistuu 1:75 suhteeseen sekoitetulla pesuaineella.
Useimmat pesut 7,5 ml:1 litraa vettä. Käsien pesu ½:½. Höyrypesu 1:25 osaa kylmää vettä.
Vahan poisto 12,5 dl:1litraa vettä. Öljyn ja polttoaineiden valumien poistoon betonipinnoilta
1:1 osaa valopetrolia. Lämpöisten moottoreiden pinnoilta rasvan ja öljyn poistoon 1:5 osaa
valopetrolia.

Varastointi

Säilytä muoviastiassa tai pinnoitetussa metalliastiassa. Jäätyy alle -9o C lämpötilassa.

Käyttöturva

Haitallista ja vahingoittavaa jos niellään, ärsyttää ja myrkyttää elimistöä. Sisältää:
Trietanoliamiini, Dodesyl Benzene Sulfonate ja Sodium Phosphates. Vältä kosketusta silmiin
ja pitkäaikaista kostetusta iholla. Älä poista pakkauksesta etikettiä. Käytä vain tarkoitukseen
ilmoitetulla tavalla. Pidä lasten ulottumattomana. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele vedellä
15 minuuttia. Jos silmät tulehtuvat tai tulevat punaisiksi, mene välittömästi ensiapuun. Jos iho
ärtyy, pese vedellä ja saippualla sekä huuhtele. Jos ärsytys iholla jatkuu, mene lääkäriin. Jos
tuotetta niellään, ei saa oksentaa, mentävä välittömästi sairaalan ensiapuun.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja edustajalta.

