TCano Norge AS

oil off!
Produkttype:
Naturprodukt for oljesanering.
Bruksområder:
Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann,
eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vacuumsuger
eller spyles bort.
Egenskaper:
• Fjerner bremsestøv/forurensing fra felger.
• Fjerner fastbrente oljerester/sot.
• Fjerner rester av lim.
• Utmerket til rens av båtskrog.
• Fjerner oljeavsetninger i motorrom, etc.
• Velegnet som fenderrens og rens av gummibåter.
• Miljøvennlig.
Mild duft. Lys, naturlig grønn farge.
Tetthet 900kg/m3.
Lett løselig-/emulgerbar i vann.
Flammepunkt 130° C.
Omdanner hydrokarboner til en vannløselig biomasse som består av
oppløst olje, Oil Off! og en stor andel vann. Dette gir en meget rask
nedbrytning av oljen. Produktet tåler frost!

Brukerveiledning:
Oil Off! legges på med lavtrykksprøyte, pensel eller rull i konsentrat,
eller fra flaske m/sprayhood. Etter noen minutters virketid kan
avskylling foretas med rent vann. På større flater benyttes gjerne en
høytrykksvasker med varmt vann (40°-70° C) som øker nedskyllingskapasiteten kraftig.
Ved tykkere oljeavsetninger eller områder hvor forurensingen
har festet seg godt til underlaget, bør flaten bearbeides med en
skrubb/pensel, e.l., slik at produktet “jobber” seg inn i det
forurensede området før avskylling.
Innånding av sprøytestøv ved bruk av lavtrykksprøyte bør unngås.
Normal håndtering og mindre utslipp vurderes til å ikke utgjøre
noen skaderisiko.
Les HMS-datablad før bruk!
Produktet har en rekke anvendelsområder. Det er fritt opp til
brukeren å teste, men sett altid en prøve først.
NB!
Visse typer plastkvaliteter kan skades eller misfarges. Vær spesielt
oppmerksom på plastlister på biler om man bruker produktet for
fjerning av tectyl, asfaltflekker, etc.
Oljeholdige produkter som gummi, mykplast, fendere, etc.kan
føles litt seige etter bruk av produktet, men det forsvinner etter
avskylling/opptørking. Bruk gjerne en polish i ettertid for å
redusere ny forurensing.
Utvis forsiktighet om det er oljelakkerte eller oljemalte flater i
nærheten
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