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Antischuimmiddel.Antischuimmiddel.Antischuimmiddel.Antischuimmiddel.
Vloeibaar product dat wordt versterkt met actieve siliconemengsels die
snel ongewenste schuimvorming tegengaan. Schoonmaakmiddelen die
worden gebruikt voor schoonmaakdoeleinden zoals het schrobben van
vloeren veroorzaken soms schuim als ze van de vloer opgezogen worden
in tanks voor vuil water. Dat schuim kan schadelijk zijn voor de pompen en
kan ervoor zorgen dat die tanks overlopen, waardoor u extra moet
schoonmaken. Dankzij de speciale combinatie van actieve mengsels kan
FoamStop worden gebruikt in bijna elk watersysteem.
Doeltreffend tegen: Schuim in tanks voor vuil water of recycling.
Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Tapijtschoonmakers (extractors): In de tank voor vuil (recuperatie)water.
• Machines om de vloer te behandelen (schrobmachines): in de tank voor
vuil (recuperatie)water.
• Natzuigers als ze vloeistoffen opzuigen die schoonmaakmiddelen
bevatten die kunnen schuimen in de stofzuigtank.
• Systemen voor zuivering of waterrecycling waarbij schuimende
vloeistoffen zorgen voor problemen in de systemen.
Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Economisch want het product is doeltreffend ook als u het zuinig
gebruikt.
• Minder onderhoudskosten voor uitrusting met recuperatietanks, want schuim kan de pomp en de zuigonderdelen beschadigen.
• Schonere en doeltreffendere schoonmaakhandelingen want de recuperatietank loopt niet meer over door schuim

Schuim bestrijden voor schoonmaaktaken met extreme schuimontwikkeling in de tank voor vuil water.
Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Machines met tanks voor vuil (recuperatie)water: Voeg 15-25 ml Foam-STOP toe per 10 l
recuperatiewater in de recuperatietank van deze machines voor u begint met de recuperatiehandelingen.
De benodigde hoeveelheid zal verschillen in functie van de resterende werking van het schoonmaakmiddel van de gerecupereerde oplossing.
• Natzuigers: Zie hierboven
• Zuiverings- of recyclingsystemen: Normaal toevoegen met doseerpompen en afhankelijk van de doorstroomsnelheid van het systeem. De algemene
richtlijn ligt tussen 5-15 ml per 10 l
doorstroomvolume. Aanpassen naar wens

● Standaard uitruisting

Model FOAM STOP SV1 6
X 1

Artikelnummer 105301642

Technische specificaties

Verpakking 6 x 1 L

Klasse/verpakkingsgroep NA

Ph waarde 7.5-8 (1% solution)

UN nummer NA
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● Standaard uitruisting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren
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