side 1 av 3

PRODUKTINFORMASJON
T
EN

ØR

J
IL

M



Universalt og miljøvennlig
rengjøringsmiddel
(HP = High Power)

• Universal - kan brukes på både harde
og myke overflater
• Kraftig og hurtigvirkende
• Klar til bruk
• Biologisk nedbrytbar
• Vannbasert
• Ingen ubehagelig duft
• Fugeglatter
TEKNISK:

BESKRIVELSE:
HP7 er en konsentrert, syrefri rengjører og avfetter som
sikkert fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning.
HP7 er ikkebrennbar.
HP7 har en mild duft og tilfredsstiller HACCP-normen*.
HP7 er derfor
trygg i bruk og skånsom mot mennesker,
BRUKSOMRÅDER
dyr og miljø. Dette gjør den meget godt egnet til bruk
i kjøkken, ved dyrehold og næringsmiddelproduksjon.
Som f.eks slakterier, staller, låver, svine- og kyllingfarmer, fiskemottak og eggproduksjon.
* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points
og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske
og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om
HACCP på www.nofima.no

Farge
Duft
Fysisk tilstand ved 20°C
Brennbarhet
Vannoppløselig
pH-verdi
Giftighet
skal ikke svelges/inhaleres
Oppbevaring

Grønn
Frisk
Flytende
0
Løser seg opp i vann
9,1
Ingen ved rett bruk, men 		
Kjølig og tørt

Forpakning/Artikkelnr
		
		
		

1 liter sprayflaske (T483084)
5 liter kanne m/helletut (T483094)
25 liter kanne (T483074)
HP7 kan også leveres i 200 liter

NOBB-nummer
		
		

1 liter - 41960452
5 liter - 41960463
25 liter - 46314414

EL-nummer
		
		

1 liter - 18 042 62
5 liter - 18 042 63
25 liter - 18 045 08

NRF-nummer
		
		

1 liter - 9511453
5 liter - 9511454
25 liter - 9511495

DOKUMENTASJON:
På www.tec7.no er følgende dokumentasjon
for HP7 tilgjengelig;
- Næringsmiddelattest
- Påvirkning hud
- Påvirkning øyne
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Universalt og miljøvennlig
rengjøringsmiddel
(HP = High Power)

BRUKSOMRÅDER:
Velegnet hjelpemiddel for yrkesgrupper innen takarbeid,
interiørdesign, VVS, maling, tapetsering, vedlikehold,
rengjøring, sveising mm. Flekkfjerning av f.eks olje,
fett, sot, skokrem, nikotin og kvae. Egner seg godt til
vask og vedlikehold av:
1. BYGG/TRE
Yttervegger, stukkaturer, tak, terrasser, brostein, kjøkken,
bad, slakterier, matproduksjons-lokaler, levegger, hagemøbler, carport mm av harde treslag (f. eks. eik, ask,
bøk etc.)

2. NATURSTEIN
Vegger, gulv, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt,
marmor, skifer, hvit kalkstein mm
3. PLAST
Vindfang, utvendige persienner, båter, campingbil/vogn, hagemøbler, presenning, svømmebassengtrekk,
markiser, rammeverk, skap, gulv mm
4. BEHANDLET OG UBEHANDLET MATERIALE
Sykler, mopeder og motorsykler, biler, motorer, maskiner, gressklippere, stativer, porter mm uten å påvirke
overflaten
5. TEKSTIL
Tepper, bilseter, møbler mm
6. GULV
Industrigulv, gulvbelegg, epoxy gulv, betonggulv,
keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur mm
7. LUKT
Fjerner lukt av kjemikaliesøl, dyr, og annen vond lukt
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Universalt og miljøvennlig
rengjøringsmiddel
(HP = High Power)

HP7 5 liters kanne har en innfelt helletut som gjør etterfylling eller direkte påfylling fra kannen enklere og uten søl.
BRUKSANVISNING:
- Test først på lite synlig sted om materialet som skal 		
rengjøres er fargefast.
- HP7 kan brukes både utynnet og fortynnet.
- HP7 kan påføres manuelt eller med høytrykkspyler.
- Påfør HP7 nedenfra og opp, gni inn og skyll etterpå 		
med rent vann. Tørk godt rett etter skylling da rester
av HP7 kan være vanskelig å fjerne i ettertid.
- Det anbefales å bruke en middels hard børste på
porøse og grove overflater eller på vanskelige flekker.
Ved rengjøring av tyngre forurensing, vanskelige flekker
eller mer dypgående rensing (f.eks oljesøl på betong):
- unngå regnvær eller direkte sollys under utførelsen
- spray flekken med TEC7-CLEANER, la TEC7-CLEANER
virke i 5 minutter og skrubb så lett med en middels 		
hard børste
- spray på nytt med TEC7-CLEANER og la TEC7CLEANER virke i 5 minutter
- spray flekken med HP7, la HP7 virke i 5 minutter og 		
skrubb så lett med en middels hard børste

NB!
Bruk av HP7 i direkte sollys eller på varme overflater medfører risiko for inntørkning og avsetting
av flekker. HP7 anbefales ikke brukt alene direkte
på glass. HP7 trekker inn og setter seg i porene
på glasset og tar tid å skylles ut. Fukt/vann glasset før påføring HP7 og bruk rent vann gjentatte
ganger for å skylle ut.
Bruk av HP7 til utvendig husvask.
HP7 har en PH verdi på 9,1 så ufortynnet kan den
matte maling/beis. Dette vil si at hvis man skal
rengjøre før maling eller beising så fungerer den bra
ufortynnet. Skal man kun gjøre en vanlig husvask, bør
HP7 blandes med 30 til 50 % vann før bruk. NB; husk
å fukte vinduer før man sprayer HP7 på veggen, slik at
man ikke får HP7 direkte på tørt glass (noe som kan
medføre at glasset blir matt).
Bruk av HP7 til gulvvask.
Bland ut HP7 med 30 til 50 % vann før bruk hvis man
skal vaske malte/lakkerte gulv. Ufortynnet HP7 kan
ødelegge glansen i malingen/lakken.

- spray på nytt med HP7 og la HP7 virke i 5 minutter
- fjern så alle rester av TEC7-CLEANER og HP7 med 		
rent vann, bruk hageslange eller høytrykkspyler
- gjenta om nødvendig

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
17.03.2015 © Copyright Relekta AS

R

		Relekta AS
		
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
		
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
		Epost: post@novatech.as
		www.tec7.no

Vi gjør vedlikehold enklere...

