Produktbeskrivelse

NetKem Notvask
Rengjøringsmiddel for notposer

Beskrivelse

Bruk

NetKem Notvask er et vannbasert rengjøringsmiddel som
er spesielt utviklet for rens og rengjøring av notposer i
vaskemaskin. Produktet er miljøvennlig og skånsomt mot
notlinet.

Vasking av not i vaskemaskin
Anbefalt dosering for NetKem Notvask er 1:50. Økt
konsentrasjon kan brukes ved svært skitne notposer, og
kan også kompensere for kort bløtleggingstid. Bruk av
varmt vann (ca 60 °C) vil også gi et bedre resultat ved
vasking. Før selve vaskeprosessen anbefales det at noten
bløtlegges.

Fordeler
•
•
•
•
•
•
•

Reduserer ikke styrken til notlinet ut over
naturlig aldring.
Bevarer notens kvalitet.
Har god effekt på alger og gammel impregnering.
Ikke giftig og inneholder ikke løsningsmidler.
Biologisk nedbrytbar
Skummer lite.
Effektiv og økonomisk i bruk.

På overflater
Til overflater generelt og til rengjøring av redskaper o.l.
anbefales en konsentrasjon på fra 1:80 til 1:50. På
ekstremt skitne gulv og overflater, med rester av
impregnering etc., kan produktet brukes tilnærmet
ublandet. I slike tilfeller bør produktet først testes på et
lite område.

Egenskaper

Med høytrykksspyler
Anbefalet konsentrasjon med høytrykksspyler er 1:80 til
1:50. Produktet bør da legges på, få virke i noen minutter
uten å tørke, for deretter å spyles av, gjerne med varmt
vann (ca 60 °C).

NetKem Notvask er et effektivt og lavtskummende middel
for rengjøring. Stoffene som er brukt i produktet er ikke
giftige og er biologisk nedbrytbare (iht. EU's vaskedirektiv
COM 458).

Skylling

NetKem Notvask fjerner effektivt alger og gammel
impregnering, samt olje, fett og annen forurensning.
Produktet kan brukes i vaskemaskin for rengjøring av
notposer og med høytrykksspyler til rengjøring av
redskaper og de fleste overflater.

Etter vaskingen er det meget viktig med grundig skylling
for å fjerne alle rester etter vaskemiddelet. Ved mangelfull
skylling kan det være fare for at eventuell etterbehandling
ikke vil feste godt nok.

NetKem Notvask reduserer ikke styrken eller kvaliteten
til notlinet. En ordentlig rengjort not får som oftest tilbake
mye av sin opprinnelige størrelse. Dette kan bety en
forskjell på opptil 5% i forhold til en not som ikke er
rengjort.

Etter at noten er vasket anbefales det å beskytte den
med Netpolish eller Netwax notimpregnering fra NetKem.

Forhandler:

Produktet tåler ikke frost.
Lagres og håndteres over +4 °C.

Typiske
produktdata
NetKem Notvask

Forøvrig henvises til separat HMS-datablad som alltid skal
leses før produktet tas i bruk.

Farge

Spesifik vekt
v/ 20 °C (g/ml)

pH-verdi
(konsentrat)

Skumming

Klar, svakt gul

1,06-1,07

13-14

Lite
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