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ALKALMAZÁSI TERÜLET
A MegaBrite  egy  folyékony,  habzó,  közel  semleges  kémhatású,  magas  ható-anyagtartalmú 
tisztító- és zsírtalanító koncentrátum, elsősorban ipari felhasználásra. Alkalmas olajjal és zsírral 
erősen  szennyezett  gépek,  berendezések,  alkatrészek  és  felületek  tisztítására.  Különleges 
összetételének  és  magas  hatóanyag  tartalmának  köszönhetően  rendkívül  jó  zsíroldó 
tulajdonsága mellett  kiváló  diszpergáló hatással  rendelkezik,  ezért  a leoldott  szennyeződést 
anélkül távolítja el, hogy az a későbbiekben kiválna vagy kiülepedne. A MegaBrite alkalmas a 
speciális  szerves  szennyeződések  eltávolítására  is.  Anyagkímélő  összeállításának 
köszönhetően  szinte  minden  felület  tisztítására  alkalmas.  Mivel  a  termék  erősen  habzik, 
felhasználását elsősorban merítéses eljárással történő, áztatásos vagy kézi tisztítások esetén 
ajánljuk.  Jól  használható továbbá megfelelő berendezéssel  képzett  hab formájában is.  Nem 
alkalmas azonban keringtetéses tisztítási eljárások esetén.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Külső: Sötétbarna színű, jellegzetes szagú, viszkózus 

folyadék.
Sűrűség 20ºC-on: kb. 1,0 g/cm3 
pH érték (10 g/l-es oldat 20 °C -on): kb. 5 
Oldhatóság (20 °C-on): vízzel korlátlanul elegyedik 
Habzóképesség: habzó

ÖSSZETÉTEL
amfoter felületaktív anyag, anionos felületaktív anyagok, oldószer

ALKALMAZÁSI JAVASLAT
TMK  műhelyekben,  szerelőcsarnokokban  gépek,  berendezések,  motorok,  blokkok,  olajos, 
zsíros  alkatrészek  illetve  fémszerkezetek  zsírtalanítására,  valamint  padozatok  tisztítására 
javasoljuk. A koncentráció meghatározásánál a szennyeződés mértékét vegyük figyelembe. 

Alkalmazási terület Koncentráció Hőmérséklet Hatásidő
általános tisztításra 1 - 2 % 30 - 80 ºC 10 - 30 perc

makacs szennyeződések tisztítására 5 - 20 % 30 - 80 ºC 15 - 60 perc
habtisztításra 5 - 10 % 30 - 60 ºC 15 - 30 perc

Tisztítást  követően  a felületet  ivóvíz  minőségű  vízzel  kell  leöblíteni.  Az  élelmiszerekkel 
közvetlenül  érintkező  felületek  esetében  az  öblítés  hatékonyságát  ellenőrizni  kell. 
Rendeltetésszerű felhasználásnál ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem 
annak maradékával ne kerüljenek érintkezésbe, ne szennyeződjenek.



TÁROLÁS
A  keveréket  hűvös,  fénytől  védett,  fagymentes  helyen,  jól  lezárva,  eredeti,  bontatlan 
csomagolásban,  élelmiszerektől,  lúgoktól  elkülönítve  kell  tárolni.  Eredeti  csomagolásban, 
szakszerűen tárolva 36 hónapig tartható el.

BIZTONSÁGTECHNIKAI  ELŐÍRÁS
A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai 
adatlapon.  Égési  sérülést  okoz.  Elzárva  és  gyermekek  számára  hozzáférhetetlen  helyen 
tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag 
bőrre  jut,  vízzel  bőven  azonnal  le  kell  mosni.  Megfelelő  védőruházatot,  védőkesztyűt  és 
szem-/arcvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a 
címkét meg kell mutatni.

KISZERELÉS
5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna

ENGEDÉLY
307-2/1999 OÉTI
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