LEJON KEMI
FFE Cleaner
FFE Cleaner er et rengjøringsmiddel spesielt utviklet for rengjøring av pusteapparater (luftflasker,
bæreseler, slanger m.m.) i oppvaskmaskin (automatiske vaskeanlegg med høytrykksspyling). Middelet
løser opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss fra bl.a. rustfritt stål, aluminium, glass, plast, gummi og
malte eller lakkerte flater. OBS! Middelet er ikke beregnet for rengjøring av pustemasker. Til vask av
pustemasker anbefales Lejon Kemi FFE Manual Cleaner eller Lejon Kemi FPG Wash.
Dosering
Oppvaskmaskiner (automatiske vaskeanlegg): 0,75–1,0 %
Manuell rengjøring: 0,5–3 % (avhengig av skittenhetsgrad)
Vasketemperatur
Oppvaskmaskiner: 58 til maks 60 °C (gjelder både vaske- og skyllevann)
Anbefalt vasketid i oppvaskmaskin
15–30 minutter ekskl. skylling.
Rengjøring i oppvaskmaskin (automatiske vaskeanlegg med høytrykksspyling)
Følg alltid pusteapparatets rengjøringsanvisninger og oppvaskmaskinprodusentens instruksjoner for drift og
vedlikehold av anlegget. Dosering, temperatur og tid stilles inn i henhold til verdiene som er angitt over. Ved
spesielt skittent utstyr kan det være nødvendig med en ekstra oppvaskrunde eller kompletterende, manuell
rengjøring.
Manuell rengjøring
Spray på eller dypp gjenstanden i bruksløsningen. La middelet virke i 3–5 minutter. Bearbeid flatene med en
myk børste eller vaskesvamp. Skyll grundig med rent vann.
Varmt vann (35–45 °C) øker rengjøringseffekten. Bruk beskyttelse for hender og øyne!
Miljøinformasjon
Tensider og kompleksdannere i produktet er raskt biologisk nedbrytbare. Emballasjen er framstilt av
polyeten/polypropylen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast.

Irriterer huden. Kan gi alvorlige øyeskade.
Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller spray.
VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte klær.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett å skylle. Kontakt
GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege.
Inneholder: Natriummetasilikat < 5 %. Etoxylera och propoxylerad
fettalkohol 1-5 %.

Fare
Forpakninger

Beskyttes mot frost

10 liter. Art.nr.: 25 0100 01. 25 liter Art.nr.: 25 0250 01.
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