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Delta 50 er en NTA fri* universalrensevæske, som kan for-
tyndes til et utal af formål, fx rengøring af lastbiler, trailere, 
personvogne, industri- og landbrugsmaskiner, arbejds-
redskaber og værkstedsgulve. Produktet er formuleret med 
et avanceret overfladeaktivt system, som leverer en meget 
effektiv rengøring uden at beskadige malede overflader. 

Delta 50 er meget koncentreret og derfor økonomisk i brug 
– én 25 l dunk koncentrat kan rense op til 500 biler  
(let tilsmudsning). 

Delta 50 er velegnet i industri og erhverv til affedtning af 
metalkomponenter (ikke aluminium). Fjerner sikkert olie, 
diesel og snavs fra beton, fliser og malede gulve. 

* NTA, EDTA og fosfonater er kompleksbindere, dvs. stof fer som fjerner 
vandets hårdhed. Disse har svært ved at blive nedbrudt i renseanlæg og kan 
være skadelige eller direkte giftige for vandlevende organismer. NTA, EDTA 
og fosfonater binder tungmetaller, som derved med spildevandet bliver 
udledt til vandmiljøet. Delta-50 er fri for NTA, EDTA og fosfonater.

DELTA 50 KAN FORTYNDES 
TIL ET UTAL AF FORMÅL

Delta-50 påføres ved hjælp af højtryksrenser eller med lavtryk forspray. 

Ønskes kraftig affedtning/rengøring vil brug af varmt vand (max 65 °C) 
med højtryk forøge renseeffekten væsentligt. 

På varme overflader og emner anbefales det at køle med vand, før 
opløsningen påføres. 

Fortynding og doeseringsforhold afhænger af opgave.

Afskylning 
Overfladen/emnet skylles straks og grundigt med rigeligt vand. 

Bemærk
Lad ikke produktet tørre ud på overfladen, da det kan give pletter/
skjolder.

Brugervejledning

Delta 50
Varenr. 45268

Super koncentreret NTA fri*  
rengøringsvæske til gulvvask, 
affedtning og trafikfilm

Delta 50

•	 God forbrugsøkonomi via fortynding

•	 Sikker rengøring og affedtning af  
metalkomponenter og gulve

•	 Miljøvenlig  
Opfylder kriterierne for biologisk ned-
brydelighed, som er fastsat i forordning (EC)
No.648/2004 om rengøringsmidler. 

Rensningsgrad Lavtryk Højtryk

Let rensning 1:40 1:20

Medium rensning 1:30 1:15

Kraftig rensning 1:10 1:5
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Kemisk indhold En kompleks blanding af ikke-ioniske og kationiske overfladeaktive midler 
koblet med kompleksdanner, kaustisk soda og vand

Udseende Klar væske

Lugt Karakteristisk sæbeagtig  

Massefylde  1,07

PH værdi (koncentreret) 13,5

PH værdi (fortyndet 20:1) 12,4

Holdbarhed Minimum 3 år i uåbnet emballage, beskyttet mod frost

MAL kode (koncentreret) 00-4 (1993)

MAL kode  (fortyndet 20:1) 00-1 (1993)

Tekniske data

Produkter

Delta 50

Varenummer 4526825
Indhold 25 l plastdunk

Varenummer 45268200
Indhold 200 l tromle
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