
V12 termékek 
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Koncentrált, savas vegyi tisztítószer kimondottan ipari 
felhasználásra, mely nem irritálja a légutakat. 
Gazdaságos, 1:30 arányban hígítható. Kiváló 
C.I.P.-tisztítószer, mely külső felületek megtisztításának 
alkalmazása esetén visszaadja a fémfelületek csillogó 
fényét ( alumínium, galvanizált és nemesacél felületek 
visszanyerik új fényüket). Gyorsan és hatékonyan hat. 
Nem tartalmaz agresszív sósavat vagy salétromsavat. 
Kiválóan oldja az állati húgykősavat, edényekben, 
vezetékekben, tartályokban. Eltávolítja a rozsdát az acél 
és vas eszközökről, valamint az alkatrészekről. 
Lakkozott felületen hígított állapotban 
problémamentesen használható.

FELHASZNÁLÁS 
Kálcium és fehérje eltávolítására hús- és 
szárnyasfeldolgozó üzemekben: 1 rész Pi 36 - 5 rész 
vízzel kell elkeverni. Majd az oldatot bő mennyiségben a 
tisztítandó felületen el kell oszlatni. 5-10 percig hagyjuk 
hatni. Majd kefével vagy természetes alapanyagú 
súrolószivaccsal át kell dörzsölni a felületet, végül vízzel 
leöblíteni. Alumínium, ónozott vagy rozsdamentes acél 
felület fényesítésére: 1 rész Pi 36 -ot 3-5 rész vízzel kell 
elkeverni. Fel kell vinni a tisztítandó felületre, hagyni 
kell hatni, majd kefével a kívánt fényességre kell 
dörzsölni. Vízzel alaposan le kell öblíteni. Szükség 
esetén, matt felületen a tisztítási folyamat 
megismételhető. Mosogatógépekhez: 4 liter Pi 36-ot kell 
a gép vizébe tölteni, cirkuláltatni, míg a vízkő 
lerakódások feloldódnak. Majd a folyadékot le kell 
ereszteni, a gépet pedig vízzel újra feltölteni. 5 percig 
megint cirkulálni kell hagyni, majd a vizet le kell 
ereszteni. A folyamat addig ismételhető, míg az összes 
vízkő fel nem oldódik. Üvegre és műanyagra: 
vízkőlerakódások eltávolítására 1 rész Pi 36-ot kell 40 
rész meleg vízhez keverni, a felületen hatni hagyni, míg 
a vízkőlerakódások feloldódnak. Ezután, alaposan le kell 
öblíteni és hagyni, hogy megszáradjon. 
C.I.P.-tisztítókkal történő lerakódások eltávolításához: A 
rendszert hideg vízzel át kell öblíteni. A Pi 36-ot vízzel 
1:5-10 arányig kell hígítani. Az oldatot legalább 20 
percig, de legfeljebb egy óráig kell cirkuláltatni - a 
szennyeződés mértékétől függően. Az elhasznált oldatot 
le kell ereszteni, majd a rendszert át kell öblíteni.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐI
Típus: vízbázisú folyadék 
Szín: tiszta, rózsaszín
Illat: enyhe
Sűrűség: ±1,2 g/cm3
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