
 

 

 

 

MasterFinish AB 75 
 

TOXIN 75 BRUKES TIL RENGJØRING OG AVVFETTING 

 

 

Sep. 2021 est. aug. 2010 

 

Tekniske data 

Konsistens: Væske pH- verdi: Ca 1,0 ± 0,5 

Farge: Fargeløs lett uklar Aktiv komponent: Nonioniske og anioniske tensider. Fosforsyreester. 

Densitet: 1,13 ± 0,01 kg/l   

 

MasterFinish AB 75 er ikke egnet til rengjøring av marmor 

og andre ikke syrebestandige overflater. 

 

EGENSKAPER 

MasterFinish AB 75 emulgerer fett og oljerester, slik at de 

kan fjernes med vann. 

 

BRUKSANVISNING 

MasterFinish AB 75 blandes med vann forholdet 1:5 – 

1:20. 

Påføringen av rengjøringsmiddelet skjer best med 

kost/børste. 

For å unngå misfarging av porøse overflater skal disse 

vannmettes før oppstart. 

Prosessen fremskyndes ved å børste overflatene først. 

Det kan være nødvendig å bruke varmt vann. 

 

Til slutt skylles alt med kaldt vann. 

 

FORPAKNING 

• Leveres i 25 liters kanne 

• Leveres i 200 liters fat 

 

LAGRING 

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder frostfritt. 

Holdbarheten i orginal beholder er 6 mnd. 

 

MERKING 

PR-nr: 497687 

 

SIKKERHETSTILTAK 

Se eget hms datablad. 
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NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få 

det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi 

arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette 

produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår 

tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.  

 

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon. 
 


