
 

 
 Dopomat-forte 

Kraftigt alkalisk industrirengøringsmiddel 
 

Egenskaber  
Højeffektivt, lavtskummende alkalisk industri-/grundrengøringsmiddel med  
specielle aktive komponenter. Løsner og fjerner effektivt maskinolier og -fedt,  
udstødningssnavs og ophobninger af stort set alle typer, ikke kalkholdig, snavs. 
Efter ÖNORM B5105, afsnit 7.2 egnet i forbindelse med olieudskiller.  
 

Indhold (iht. 648/2004/EF) 

Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider < 5%, fosfonater < 5%,  
vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsinhibitor, alkali, farve. 
pH-værdi (koncentrat): ca. 13                               pH-værdi (brugsopløsning): ca. 11,5 
 

Anvendelsesområder 

Kan anvendes på alle vand- og alkali modstandsdygtige overflader i industriområder,  
som industri- og værkstedsgulve af beton/fliser, læskure af glasfiber, vægge og  
gulvarealer på S- og jernbanestationer. Også velegnet til rengøring af affaldtcontainere  
og affaldsbeholdere. Må ikke anvendes på coatede gulve af linoleum og gummi.  
Bør heller ikke anvendes på aluminium. 
 

Anvendelse 
Før produktet anvendes bør der med en brugsopløsning udføres en  
"frimærkeprøve", for at sikre at objektet/materiale er modstandsdygtigt  
over for produktet. 
 
Daglig rengøring (maskinel vådrengøring): 
100 ml til 10 L koldt vand. 
 
Højtryksrengøring: 
200 ml til 10 L koldt vand. 
 
Grundrengøring: 
1 l til 10 L koldt vand. 
 
 
 
Producent og importør hæfter ikke for tab i forbindelse med skader og/eller 
driftsstop, som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. 
 

Forbrug pr. m² 

Maskinel vådrengøring: 1 ml 
Højtryksrengøring: 8 ml 
Grundrengøring: 40 ml 
 
GHS 05, Fare (i koncentrat);  
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. 
Indeholder: Sodium Hydroxide (INCI).  
Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art 1! 
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