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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

Nautilus® Veterinær
Alkalisk rengøringsmiddel

Opløser animalske-, vegetabilske- og mineralske- 
fedstoffer og fastgroet snavs. Til anvendelse i 
levnedsmiddelindustrien, transportindustrien, landbruget 
(staldrensning) og rengørings-sektoren.

- Fjerner effektivt animalske, vegetabilske og 
mineralske fedtstoffer uden manuel bearbejdning, 
på alle overflader 
  
- Specelt velegnet til all-round rengøring i 
bagerier og bagerforretninger 
 
- Særdeles god til rengøring af emhætter og filtre 
 
- Lav dosering, hurtigt virkende og alsidig i brug

Manuel rengøring: 1-3 % 
Gulvvaskemaskinger: 2 % 
Højtryk/lavtryksanlæg: 
Temp. 40-80 grader C: 1 % 
Temp. 0-40 grader C: 3 % 
I trykanlæg bruges doseringshane og /eller skumudstyr. 
 
pH værdi Ufortyndet ca. 13,5, 
pH værdi i 2 % brugsopløsning: 10,8 
pH værdi i 1 % brugsopløsning: 10

Påføres med børste, svamp eller 
forstøversprøjte. Reaktionstid 1-5 min. Afskylles 
grundigt med vand (bedst under tryk). Svære 
fedthinder oversprøjtes evt. flere gange. Meget 
snavsede overflader bearbejdes manuelt.  
 
Emner og redskaber som kommer i kontakt med 
levnedsmidler, kød og kødvarer, skal altid 
afskylles med rent vand. 
 
BEMÆRK! Ved forstøvning skal bruges 
støvmaske og øjenværn eller ansigtsskærm. 
 
Læs mere om rengøring i levnedsmiddel- 
industrien på www.knudedan.dk/Foodrengoering

Mindre modstandsdygtige malinger kan 
angribes. Blandingen bør ikke tørre ind, heller 
ikke på vinduesglas. Undgå brug i stærk sol.

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle) 
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
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