
Afwasmiddelen 
 

 

Productnaam  DELTA LV Afwasmiddel voor middelmatig en hard water 

 

Algemene beschrijving :  
 

Geconcentreerde vloeistof reiniger met een grote vlekken en 
ontvettende kracht. Bevat grondstoffen die kalkaanslag 
tegengaan en zelfs verwijderen. Zeer lonend en effectief. 
  

Eigenschappen : 
 

Voor het afwassen van alle soorten keukengerei, als potten, 
pannen, bestek, glaswerk e.d. Grote mate van glanzing. Ook 
geschikt voor roestvrij staal, keramiek en kunststof. 
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GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologisch afbreekbaar > 90% vlgs.  
Regulation 648/20047CE  

 

Verpakking :    
 

LVDA015 : 4,5 Kg. Container – verpakt per 2 stuks 
LVDA016 : 12 Kg. Container 
LVDA017 : 24 Kg. Container 

Waarschuwing : 
 

Door zijn hoog alkaline gehalte moet dit product met zorg 
behandeld en gebruikt worden. Voorkom spetteren op de huid 
of in de ogen. In geval van onveiligheid raadpleeg direct de 
huisarts. 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bewaar dit product niet in de buurt van intensieve hitte of kou. Voorkom bevriezing. 
Niet in directe zonlicht bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

Verdun dit middel 2 tot 6 gram per liter, afhankelijk van de 
hardheid van het water. Mix nooit met andere producten. 
Voor een perfect resultaat, gebruik BALANCE LV of SPLIT LV 
als naspoelmiddel. Gebruik een lage dosering bij een water 
hardheid van minder dan 150 FHD. 

 

Technische data :  
 

Mogelijkheden : Geconcentreerde vloeistof reiniger. Grote 
ontvettende werking. 

 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Geel 

Geur Karakteristiek 

Ph (200) 13.5 ± 0.5 

Dichtheid (200) 1.132 ± 0.002 Gr/cc. 

Viscositeit 1000. (spd. l) 
 

Samenstelling : Trisodium NTA, Potassium Hydroxide, Sodium 
Hydroxide 

Veiligheid en gebruik : 
 

Bevat POTASSIUM HYDROXIDE en SODIUM HYDROXIDE. Schadelijk wanneer ingeslikt wordt. Kan ernstige brandwonden 
veroorzaken. Houd buiten bereik van kinderen. In geval met contact in de ogen, spoel uit met veel water en raadpleeg 
huisarts. Draag gepaste beschermende kleding, handschoenen en gezicht/oogbescherming. In geval van onveiligheid of 
wanneer u zich niet lekker voelt worden bij het gebruiken van dit product, raadpleeg onmiddellijk de huisarts en laat wanneer 
mogelijk het label van dit product zien.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik  

 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 

 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

mailto:profesional@thomil.com

