RYZOLIN® PRODUCTS

Vliegtuig / Helicopter

Interieur

RYZOLIN ECONOMIC
Omschrijving:
Ryzolin® Economic (Aircraft) Is een zeer krachtige universeel interieurreiniger voor vliegtuigen en helikopters. Speciaal
ontwikkeld om de locale wetgeving op ARBO/ Milieu en oppervlakte waterrichtlijnen optimaal te beantwoorden.
Dankzij de gunstige Ph-waarde van dit product, dat een sterke reiniging bewerkstelligt, tast zij geen aluminium, kunststoffen,
etc. aan, daar zij hierop geïnhibiteerd en gecertificeerd is. Daarnaast is het product niet corrosief. Deze hoogwaardige reiniger
wordt zeer gewaardeerd door zijn gebruikers door zijn optimale prestatie.
Bijgaand vindt u een selectie uit de
Ryzolin® serie.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad kan het product met water aangelengd tot 1 : 100.

Voordelen van deze innovatieve
Ryzolin® series:

1:3

- Nieuwste grondstoffen, hoge
kwaliteit voor een uitstekende
performance en resultaat.

Verwijderen paraffine, olie, vet, nicotine aanslag, etc.,

1 : 15 Keukens, toiletten, deurkrukken, vloerbedekking, kunststofmaterialen.
1: 10 – 30 Plafonds, wanden, deuren etc.

-Minder ARBO- en Milieu belastend,
hoog biologisch afbreekbaar.
-Hoog geconcentreerd, zeer
economisch in gebruik.

tot 1 : 100 Reinigen van ramen, spiegels, glanzende oppervlakken,
etc.
De Ryzolin® Economic is in de USA getest en gecertificeerd conform de normen van Boeing D6-17487 Rev. L
Gebruikstoepassing:







Spray op het te reinigen oppervlak met verdund product. (afh. van vervuiling)
Laat +- 10 seconden inwerken. (niet laten indrogen.)
Verwijder het vuil door spons of borstel
Nareinigen met water
Bij vloerreiniger verhoging van temperatuur versneld reinigingstijd. De geselecteerde temperatuur kag varieren van
5 degr. tot 50 degr. C, afh. van type en dikte van vervuiling..

Kenmerken:
Mengbaarheid met water : volledig

Ook in de Ryzolin® range
industriële reinigers o.a.
beschikbaar:
-(Diesel) Motor reinigers,-Interieur
(H.A.C.C.P.) reinigers,-Werkplaats /
Onderdelenreinigers -Verf,-Graffiti- ,
Resin-, Lijm-verwijderaars, etc.
Verpakking

Afbreekbaarheid

: volgens Europese normen

Gebruiksconcentratie

: 1 : 3 tot 1 : 100 ( afh. vervuilingsgraad )

Algemene concentratie

: 1 : 20

: 20 ltr. (op aanvraag: 200 ltr. : 1000 ltr.

)

Vraag voor informatie.

Ryzolin® levert een compleet Vliegtuig reinigings concept: Intern, Extern, inclusief werkplaats reinigings concept.

RYZOLIN B.V.

-

Vraag vrijblijvend productinformatie van deze of andere applicaties aan.

Added value in chemistry

The Hague
The Netherlands
Phone: ++31-(0)70-3259115
Fax: ++31-(0)70-3259142
Email:info@ryzolin.com
www.ryzolin.com
ISO 9001-2008 certified

Alle vermelde gegevens zijn gebaseerd op praktijk- testen/ervaringen en informatie welke, voorzover ons controleerbaar, betrouwbaar is.
Aangezien toepassing door gebruiker buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

* Ryzolin® is een geregistreerde bedrijfs handelnaam.

