LEJON KEMi
FPG Wash
FPG Vask er et effektivt og skånsomt, flytende vaskemiddel spesielt utviklet for vask av verneklær og
pustemasker som brukes av brannmannskap. Ved maskinvask av pustemasker skal disse vaskes i
egnede beskyttelsesposer fra Lejon Kemi og på vaskeprogram spesielt beregnet for slike masker.
Middelet løser opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss. Egner seg til vask av f.eks. bomull,
polyester, akryl, PBI, nomex, aramid, rustfritt stål, aluminium, glass, plast, gummi, malte og lakkerte
flater. Inneholder tilsetninger som underletter senere rengjøring, og tilsetninger som binder opp
sotpartikler.

Dosering
0,3–0,5 dl per 10 liter vann i hovedvasken (0,3–0,5 % ).
12 kg kapasitet: Dosering ca. 1,5 – 2,0 dl
16 kg kapasitet: Dosering ca. 2,0 – 2,5 dl
32 kg kapacitet: Dosering ca. 2,5 – 3 dl
Manuell rengjøring: 0,5–1 % (0,5–1 dl per 10 liter vann)
Vasketemperatur
Verneklær: 40–60 °C. Følg alltid produsentens anvisninger.
Pustemasker: 40–50 °C (maks 55 °C). Følg alltid anvisningene til produsenten av
åndedrettsapparatene.
Vaskeprogram
Verneklær: Følg alltid produsentens anvisninger for valg av vaskeprogram.
Vask av pustemasker i Lejon Kemi beskyttelsesposer: Bruk vaskeprogram spesielt utviklet for vask av
pustemasker. Følg alltid anvisningene til produsenten av åndedrettsapparatene. Retningslinjer:
Forvask ca. 5 min, hovedvask ca. 30–60 min, minst 4 skyllinger og ingen sentrifugering.
Miljøinformasjon
Tensidene og kompleksdannerne som inngår i produktet, er raskt biologisk nedbrytbare og
hovedsakelig basert på vegetabilske, fornybare råvarer. Emballasjen er framstilt av
polyeten/polypropylen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast.
Inneholder
Ikke-ioniske tensider 5-15 %, anioniske tensider 5–15 %, kompleksdannere 5-15 %,
dispergeringsmiddel 1–10 % og vann.

Irriterer huden. Kan gi alvorlige øyeskader.

Fare

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: Ikkeioniske tensider (fettalkoholetoksylater C12–C14, EO1–10) < 5 %),
etoksylerte og propoksylerte fettalkoholer < 5 %

Forpakninger

Beskyttes mot frost

10 liter. Art.nr.: 30 0100 01. 25 liter Art.nr.: 30 0250 01.
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