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Tulpe Power :  

 
Taimeõli ja rasva eemaldamise vahendid.  

Tulpe Power: 

 eemaldab kiiresti ja puhtalt loomsed / taimsed rasvad ja õlid, vanad ja suured rasvakogumid; 

 sobib kasutamiseks põrandapesu masinates ja lahuse imemiseks pumbaga; 

 väga nõrgalt vahutav määrdunud lahuse kiireks kogumiseks ja lahuse optimaalseks kasutamiseks paagis; 

 sobib põranda käsitsi pesemiseks; 

 koostises ei ole värvaineid ja lõhnu, seetõttu sobiv toiduainetööstusele; 

 sobib kasutamiseks rasvapüüdjatega. 

Toote koostis 

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.  

Kasutusjuhised 

Minimaalne doseering: 100 ml Tulpe Power 10 l vee kohta (1 %, 1:100). Suurendades kontsentratsiooni 5% -ni, 

peab lahusele andma pikemat reageerimisaega, et eemaldada tugev määrdumine. Põrandapesumasinad: kasutada 

100 ml kuni 200 ml 10 liitri vee kohta (1-2%). 

Käsipesu: valada vahend Tulpe Power ämbrisse ja kanda lahus pinnale. Lasta reageerida, põrand puhastada ja 

koguda määrdunud lahus. 

Masinpesu: valada vahend Tulpe Power paaki ja kasutada lahust. Lasta natuke aega reageerida ja koguda 

määrdunud lahus. Suure mustuse eemaldamiseks kasutada kaudset meetodit: puhastada põrand ilma imemiseta, 

lastes lahusel reageerida 5-10 minutit, seejärel puhastada uuesti, imedes määrdunud lahust. 

Ohutu kasutamise alane teave  

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. 

Ladudes peaks hoidma temperatuuri mitte alla 0 ° C ja mitte üle + 35 °. Soovitatavate kasutustingimuste järgimisel, 

Tulpe Power sobib kasutamiseks peaaegu kõigil köögis tavaliselt leiduvatel pindadel, siiski tuleb leelistundlikke 

pindu vältida ja ei tohi kasutada alumiiniumpindadel. 

Füüsikalised ja keemilised omadused 

Agregaatolek Vedelik 

Värvus Läbipaistev, värvitu 

Lõhn Iseloomulik 

pH, 1  %, 25°C 9,8 – 10,8 

pH, 100  %, 25°C 11,8 – 12,8 
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Suhteline tuhedus, gr/сm
3
, 20°C 1,00 – 1,03 

Leekpunkt, °C (Pensky-Martens suletud tiigli 

meetod) 

38 

Säilivusaeg 

2 aastat alates valmistamiskuupäevast 

 

 


