
Vores varemærkebeskyttede DuraStripe® 
rengøringsmiddel er et ufarligt, miljøvenligt,  
anvendeligt rengøringskoncentrat som er 
udarbejdet til rengøring og forberedelse af gulve 
før installation af DuraStripe produkter uden at 
efterlade rester. Det er også anvendeligt til 
vedligeholdelse af installerede DuraStripe 
produkter på fabriksgulve. Koncentratet kan 
også blandes med vand i mange forskellige 
styrker til andre rengørings- og a�edtnings
formål i industri- og produktionsområder.

DuraStripe rengøringsmiddel kan bruges med 
stor virkning i gulvskrubbere, trykspulere og 
damp rengøringsmaskiner. Det er en 
ikke-giftigt lugtfrit, ikke-brændbar, biologisk 
nedbrydelig vandbaseret  emulsion, som er 
perfekt til vedligeholdelse af alle DuraStripe 
gulvafmærknings produkter.

APPROVED

CFIA

RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL  
ANVENDELIG TIL ALLE FORMÅL

•  Biologisk nedbrydelig 
•  Vandopløselig
•  Indeholder ingen farlige kemikalier
•  Ikke miljøskadeligt for mennesker, dyr og planter

Giftfri
Lugtfri

Neutral pH
Ikke-brændbar

Ingen flygtige organiske 
opløsningsmidler

Ikke-ætsende

Anbefalede 
koncentrationer

Ekstremt krævende rengøring
Standard rengøring
Let rengøring

200 til 400 ml/3,8liter

60 til 120 ml/3,8 Liter

30 til 60 ml/3,8 Liter

For at opnå det bedste resultat, bland med varmt vand.
Netto Indhold : 1 Gallon - 3.785 liter
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Sundhedsfare

4 -Dødelig
3 -Yderst farligt
2 -Fareklasse
1 -Let fareklasse
0 -Normalt Materiale

Brandfare

Flammepunkt
4 -Under 73°F / 22.8°C
3 -Under 100°F / 37.8°C
2 -Over 100°F / 37.8°C
    ikke overstige 200°F / 93.3°C
1 -Over 200°F / 93.3°C
0 -Vil ikke brænde

Reaktivitet

4 -Kan eksplodere
3 -Chock og varme, kan   
     eksplodere
2 -Voldsom kemisk ændring
1 -Ustabil hvis opvarmet
0 -Stabil 

Særlig fare

SYRE -Syre
BAS -Base
ÆTS -Ætsende
OXY -Oxidant
        -Radioaktiv
 V    -Brug ikke vand

•  Må ikke drikkes
•  Holdes uden for børns rækkevidde
•  Undgå at komme i kontak med øjne
•  Undgå frysepunktet

                                       er en vandbaseret emulsion som regnes for ufarlig inden for OSHA’s fare-standarder. Det indeholder 
ingen produkter, der findes på lister med sundhedsfarlige, kræftfremkaldende eller forbudte kemiske rengøringsmidler samt 
materialer udviklet af disse. Dette produkt indeholder ingen kemikalier i henhold til SARA.

DURASTRIPE RENGØREINGSMIDDEL

FORHOLDSREGLER

Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Drik masser 
                    vand
Hud     Vask med varmt vand
Øjne Skyl med vand

FØRSTEHJÆLPS PROCEDURER

7469 Industrial Parkway
Lorain, OH  44053
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1-877-ERGOMAT
(1-877-374-6628)
info@ergomat.dk

www.ergomat.com

Materiale

Kemisk familie

Kemiske navne

Sundhedsfarlige dampe

Fareklasse

Kogepunkt

Procentvis fast stof i vægt

Opløselighed i vand

pH

Udseende og lugt

Flammepunkt

Stabilitet

Ikke giftig    -    Ikke kræftfremkaldende -    Ikke korrosiv    -    Ikke ætsende

-  BIOLOGISK NEDBRYDELIG og IKKE MILJØSKADELIG -

Egenskaber DURASTRIPE RENGØRINGSMIDDEL
Væske

Rengøringsmiddel

 Ethanolamine, 2Butoxyethanol

(Ingen af dem er anført som et kræftfremkaldende stof i NTP, iarc, eller OSHA 1910)

INGEN sundhedsfarlige dampe

IKKE et sundhedsfarligt materiale (Fare ID NO.  49Cfr 172.101)

183°F  //  84°C

1.02

16.5%

13.6%

100%

10.5/ ±0.5

Farve grøn, ingen lugt

Ingen

Stabil, undgå frysepunktet

Skyl  med vand

Lokaleudsugning kræves IKKE

RENGØRINGSMIDDEL

Perfekt til brug i– Gulvskrubbere –– Trykrensere –– Damprensere –

info@ergokoncept.dk                                                                                              www.ergokoncept.dk


