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Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.
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Utfärdat: 220818

Signalord: Varning

SPS Delling
Multieffektivt Rengöringsmedel

Användningsområde:
SPS Delling är biologiskt lätt nedbrytbar och ersätter en rad olika rengörings-, avfettnings- 
och fläckborttagningsmedel. Högkoncentrat som späs med vatten! Drygt och 
professionellt rengöringsmedel som både rengör och avfettar ytor/föremål som tål 
vatten. SPS Dellling verkar direkt och separerar enkelt och effektivt bort all typ av smuts 
som: ingrodd smuts, fett, olja, föroreningar, sot, alger, mögel, insektsrester, fläckar och 
andra beläggningar. Rinningar och svarta ränder försvinner omedelbart vid applicering 
utan att skada, plast, plastrutor, lister, tätningsmedel eller andra detaljer.

Förpackning: 1, 10 eller 25 liter, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Spädning:  1:5 till 1:20
pH: 12,75
Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²
ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.
Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.
Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:
Använd lämpliga skyddskläder. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning skall minimeras. 
Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Använd tättslutande skyddsglasögon eller 
ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till rele-
vanta standarder: EN 374 / III Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Nedstänkta 
kläder ska tvättas innan de används igen. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Beskrivning: Vid 
otillräcklig ventilation och vid upphettning av produkten kan lämpligt andningsskydd med gasfilter (typ A2) 
användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Rengöring med högtryck:
På porösa ytor förvattna med vatten och 
därefter applicera den utspädda produkten. 
Därefter bearbeta med borste eller svamp 
och tvätta av med anpassat tryck och 
temperatur. Eftersköljt med vatten.

Manuell rengöring:
Applicera den utspädda produkten på 
föroreningen, vid behov bearbeta med 
svamp, borste  eller dylikt tills föroreningen 
är upplöst. Torka rent med trasa och 
efterskölj med rent vatten vid behov.

Egenskaper: rengörande, avfettande, antistatisk och luktneutraliserande
Avlägsnar: ingrodd smuts, fett och olja, fläckar samt sot


