RYZOLIN PRODUCTS
RYZOLIN SAFETYCLEAN® 10.
Omschrijving:
Ryzolin Safetyclean® 10 is samengesteld uit nieuw ontwikkelde grondstoffen die het product
bijzondere kwaliteiten geven. De Ryzolin Safetyclean® 10 is de eerste koudontvetter op
waterbasis die breedschalig wordt geaccepteerd door de industrie als vervanger van ondermeer
(alifatische) koolwaterstoffen, (white spirit) thinner, petroleum, kookpunt-benzine etc.
Ryzolin Safetyclean® 10 bevat geen schadelijke additieven (geen kaliloog en aromaten), is
niet brandbaar, is niet irriterend voor de huid en heeft een hoge biologische afbreekbaarheid.
Hiermee voldoet het product aan de hoogste eisen qua veiligheid en milieuvriendelijkheid.
Materialen drogen goed schoon op, zonder droogplekken.
Toepassing
Ryzolin ® 10 is voorzien van een roestbeschermer en is kant-en-klaar voor universeel gebruik
voor reiniging/ontvetting van machineonderdelen, motoren, kruitslijm op wapensystemen en
allerhande toepassingen in de productie- en werkplaatsomgevingen.
Kan worden gebruikt op ferro en non-ferro metalen (aluminium, etc.) en op kunststoffen.
Extra aandachtspunten voor Ryzolin® reinigers, afhankelijk van lokale omstandigheden
zijn:

Voor overige producten of
applicaties zie de website:

-

veiligheid, werkklimaat (ARBO)

-

maatschappelijke belangen (KWS 2000)

-

standtijd verlenging van de reinigingsmiddelen (kosten reductie)

-

energie besparend (door o.a. reducering afzuiging warme werkplaatslucht)

-

geen brandgevaar door afwezigheid van vluchtige stoffen

www.ryzolin.com
Door het ontbreken van vluchtige stoffen en dus emissie is afzuiging niet noodzakelijk waardoor het
zeer prettig in gebruik en makkelijk toepasbaar is.
Verwerking:

Ryzolin B.V.
- Den Haag
Telefoon: 070-3259115
Fax: 070-3259142
info@ryzolin.com
www.ryzolin.com

Het materiaal dient onverdund verwerkt te worden. Op het te reinigen object aanbrengen
middels kwast, onderdompeling of sprayflacon. Enige tijd ( 5-10 sec.) in laten werken,
doorborstelen en vervolgens met schoon materiaal afnemen of aan de lucht laten drogen.
Indien nodig voor versnelling van reiniging- en droogtijd adviseren wij verwarmen tot.+- 45
gr.C.
Er zijn, indien gewenst, ook reinigingstafels in ons leveringspakket.

ISO 9001-2008

Verpakkingen:
20 liter - 200 liter - 1.000 liter. Overige verpakkingen op aanvraag
Hulpmiddelen:
Alle vermelde gegevens zijn gebaseerd op praktijktesten/ervaringen en informatie welke, voorzover ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien toepassing door gebruiker
buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Sprayflacon / reinigingsdoeken / reinigingstafel

