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Produktinformasjon

Produktbeskrivelse 
EXICLEAN ALKA BIO er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater og kan brukes 
sammen med alle typer rengjøringsutstyr. 

Bruksområder 
EXICLEAN ALKA BIO inneholder unike overflateaktive stoffer som effektivt fjerner olje, slam, mudder, 
smuss og skitt fra alle typer overflater, også malte overflater. Produktet kan brukes i konsentrasjoner fra 1 
til 50 %, alt etter hvor skittent det er. La produktet virke til det har trengt gjennom materialet som skal 
fjernes. Skyll med rent vann. Gjenta behandlingen ved behov. For enda mer effektiv rengjøring anbefales 
det å bruke børste, varmt vann eller trykkspyler. 

Egenskaper og fordeler  
Påfør EXICLEAN ALKA BIO nedenfra og oppover for å unngå striper og flekker. EXICLEAN ALKA BIO er 
utviklet som et alternativ til løsningsmiddelbaserte rengjøringsmidler. Produktet tilbyr effektiv rengjøring 
med optimale miljø- og håndteringsegenskaper. EXICLEAN ALKA BIO er biologisk nedbrytbart og giftfritt. 

Tester og godkjennelser 
Spesifikasjoner: HOCNF 

Håndtering og oppbevaring 
Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon 

Typiska data: 

Egenskaper Värde Enheter Metod 

Kokepunkt 100 °C - 

Tetthet ved 20 °C 1093 kg/m³ ISO 12185 

EXICLEAN ALKA BIO 
Vannbasert rengjøringsmiddel. 
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Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og     
produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spe-
sielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På 
bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjo-
nen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydet, er gitt om egenskapene til produktet eller dets 
egnethet for en gitt applikasjon.  

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for 
produktene før produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. 

Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsproses-
sene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. 
Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde.  

I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
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