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OBS: Følgende tekst er 
maskinoversat. Intet ansvar for 
fejl! 

Vebatec ABR 
Allzweck Bio Reiniger 
Organisk renere, tyktflydende 
koncentrat til alle formål 

• Kan bruges i industrien, 
håndværk og husholdning 

• At fjerne: Bitumen, olie, fedt, 
Proteinforurening og meget mere. 

• Biologisk nedbrydeligt i henhold til 
EF-direktiver 

• Vandopløselig u. fosfatfri 
• Fremragende vedhæftning når 

Brug i vanskelige situationer 
• Ild og. eksplosionssikker 

 

BESKRIVELSE: 
VEBATEC-ABR er en yderst effektiv, 
vandbaseret, stærkt koncentreret 
rengøringskoncentrat med 
overfladeaktive stoffer, der reducerer 
overfladespænding u. dermed snavs fra 
overfladerne, der skal rengøres pille af. 
Produktet fås som et koncentrat og er 
med Kan fortyndes med vand, fjerner 
effektivt maling, pigmentmaling, samt 
olie-, bitumen-, fedt- og 
proteinforurening og meget mere. fra 
overfladerne. VEBATEC-ABR kan også 
bruges som erstatning til CHC'er, CFC'er 
og andre opløsningsmidler. På grund af 
skumdannelse ved påføring med 
Håndpumpeflaske er det muligt for 
rengøringsmidlet at bruge At overholde 
predikamenter (overhead, til lodret) og 
for at udvikle sin effekt. 

 

ANSØGNING: 
VEBATEC - ABR kan bruges universelt 
Rengøring u. Affedtning af industri og 
maskine Virksomheder i hele branchen, 
håndværk og Husholdning bruges f.eks. 
på glas, plast, metal, Gulvbelægning, 
beton, træ og meget mere. 

FORARBEJDNING: 
VEBATEC-ABR skal være fokuseret Kan 
bruges. En fortynding af 
rengøringsmidlet med vand i et 
blandingsforhold på 1:40 er det gel-
lignende Imidlertid øges 
rengøringsmidlets konsistens med 
tilsætning af vand fra. 
I henhold til eksponeringstiden, der 
afhænger af type, styrke og alder 
forureningen opsættes, snavs kan 
simpelthen komme med det Skylles af 
med vand. I tilfælde af aluminium og 
Zinkbelægninger fortynding bør ellers 
ikke være mindre end 1:30 til 1:40 
aluminium u. Zinkbelægninger fjernes. 
På Behandling med håndsprayflaske 
slutter sig til VEBATEC - ABR næsten 
lukket sprøjtedyse som skum. Jo 
længere jo Sprøjtehovedet åbnes, jo 
mere flydende er VEBATEC - ABR ud. 
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Optimal vedhæftning: VEBATEC-ABR 
indeholder speciel Polysaccharidbaseret 
fortykningsmiddel, der er godt 
Produktets vedhæftning til lodrette 
overflader, sigter eller lignende 
overflader. Det kan også Udvikler 
rengøringsmidlets aktive ingredienser 
optimalt. 

Brugervenlig: VEBATEC-ABR er brand 
og eksplosionssikre. Denne 
vandbaserede rengøringsmiddel er efter 
ikke underlagt erklæring i henhold til den 
tyske kemikalielov. 

 

Miljøvenligt: VEBATEC-ABR er 
fosfatfri. De overfladeaktive stoffer i 
rengøringsmidlet er biologisk 
nedbrydelige ifølge EF-direktiver. 

Kortvarig 
korrosionsbeskyttelse: VEBATEC-
ABR fjerner ikke bare hurtigt og effektivt 
enhver forurening, men beskytter 
overfladerne, fordi rengøringsmidlet har 
en Indeholder korrosionshæmmer, der 
giver midlertidig beskyttelse mod 
Korrosion garanteret. 

LEVERINGSFORM: 
10 liters dåse, Plastflasker på 1 liter Inkl. 
Sprøjtedyse. 

BEMÆRK: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger, vi baserede på vores 
erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige 
forhold og ingen sekundære forpligtelser 
fra Købskontrakt. På grund af 
mangfoldigheden er ikke alt muligt 
Materielle kombinationer u. konstruktive 
forhold kontrolleret blive. Vi beder derfor 
om, at vores produkter er egnede til den 
tilsigtede anvendelse i egen hånd 

Kontroller ansvaret selv. 
Produktansvaret forbliver i fuldt ud deres 
gyldighed. 
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