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Mydło w płynie - Vulpex Liquid Soap

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Akcesoria do mieczy
Nr katalogowy: PICV1
Cena: 56,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

(Potassium Methyl Cyclohexyl Oleate)
Nie zawiera kwasu ... niepieniące ... nie powoduje korozji ... jest bezpieczne ... bakteriobójcze.

Mydło w płynie Vulpex jest bezpiecznym preparatem do czyszczenia praktycznie wszystkiego, od papieru do kamienia czy
stali.

Od czasu wprowadzenia w 1970 roku, jego niezwykła wszechstronność sprawiła że Vulpex jest popularnym i niezbędnym
środkiem we wszystkich branżach profesjonalnej renowacji i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków.

Jest ono używane z sukcesami w bezpieczny i kontrolowany sposób podczas czyszczenia materiałów, począwszy od piór,
kostiumów, skór, dywanów, mebli, obrazów olejnych, zbroi, metali szlachetnych, muszli, marmuru i kamienia.

Vulpex atakuje i emulguje brud, tłuszcze, kwasy, oleje mineralne, woski i węglowodory z dużą szybkość i wydajnością.
Powstałe emulsje są bardzo stabilne i łatwo się je usuwa. Micro pęknięcia są siedliskiem brudu ale przy użyciu mydła
Vulpex podlegają głębokiej penetracji i oczyszczającemu działaniu rzadko uzyskiwanemu przy użyciu normalnych środków
czyszczących.

W porównaniu ze zwykłymi środkami do czyszczenia na bazie kwasu, alkaliczny Vulpex nie jest szkodliwy dla zdrowia lub
mienia. Ostatnie płukanie lub przetarcie czystą wodą neutralizuje czyszczoną powierzchnię, nie pozostawiając nic co
mogłoby sprawiać problemy z czyszczeniem w przyszłości.

Gdy zadanie wymaga oczyszczania bez użycia wody (na przykład przy usuwaniu brudu ze skóry), Vulpex wyjątkowo może
być mieszany z rozcieńczalnikiem mineralnym zamiast wody.

Vulpex dostarczany jest w postaci gęstego koncentratu i musi być rozcieńczony przed użyciem. Dla normalnego wodnego
czyszczenia stosuje się jedną część mydła Vulpex na sześć lub siedem części zimnej wody. Jeśli zanieczyszczenie nie jest
lekkie można zastosować proporcje od 1:10 do 1:20.

Ponieważ Vulpex to bardzo skuteczny odtłuszczacz, ręce powinny być chronione przed utratą naturalnego natłuszczenia w
rękawiczkach lub zaleca się późniejsze stosowanie kremu z lanoliną. Oczy powinny być chronione przed zachlapaniem.

  Parametry produktu:
• Pojemność: 100 ml
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