Elektronik temizleme ve basınç
kontrol ünitesi, kompresörlü

REMS Multi-Push
Adlandırma
Yazıcı ile kaydedilen temizleme ve kontrol programlarının sonuçları yazdırılır, 1 rulo kâğıt, USB bağlantı
kablosu, akım beslemesi/şarj aleti Ni-Mh 100 – 240 V,
50 – 60 Hz, 3 W.
Rulo kâğıt, yazıcı için 5’li set
Yazıcı, kağıt rulo ve diğer aksesuarlar için uygun
döşemeli çanta
REMS V-Jet TW, içme suyu tesisatları için dezenfeksiyon ünitesi, dozajlama solüsyonu basılmasına hizmet
etmektedir.
REMS Peroxi Color, yakl. 100 l boru hacminin
dezenfeksiyonu için yeten 1 l REMS Peroxi dozajlama
solüsyonu ve doldurma ve yıkama kontrolü için
dozajlama solüsyonunun renklendirilmesi ve için
20 ml REMS Color kırmızı renklendirici ve dozaj
solüsyonunun etki gücünü ölçmek için pipet.
Test çubukları H2O2, 0–1000 mg/l, 100’lük set,
dezenfeksiyon solüsyonu konsantrasyonunun kontrol
edilmesine hizmet etmektedir.
Test çubukları H2O2, 0–50 mg/l, 100’lük set, dezenfeksiyon sonrasındaki durulama ile dezenfeksiyon
solüsyonunun tümüyle giderilmiş olup olmadığının
kontrol edilmesine hizmet etmektedir.
REMS V-Jet H, ısıtma sistemleri için temizleme ve
muhafaza ünitesi, temizleyici ve korozyon önleyicisinin
beslenmesine yarar.
REMS CleanH ısıtma sistemleri için 1 l temizleyici,
doldurma ve yıkama kontrolü için yeşil boyalı,
yakl. 100 l iletken hacim için.
REMS NoCor ısıtma sisteminin muhafazası için 1 l
korozyon önleyici, doldurma kontrolü için mavi boyalı,
yakl. 100 l iletken hacim için.
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REMS CleanM

Makine temizleyicisi

Her türlü yağlı ve gresli kirleri hızlı ve güvenilir şekilde
çözen son derece etkili makine temizleme maddesi.
Makineleri, aletleri vs. temizlemek ve yağdan arındırmakta kullanılır. Atölye ve sanayi için.
REMS CleanM – bundan daha temizi olamaz.
Son derece yüksek temizleme etkisi.
Her türlü yağlı ve gresli kirleri hızlı ve güvenilir şekilde çözmek için özel
olarak üretilmiştir. OECD 302 B uyarınca biyolojik yoldan kolay indirgenebilir.
Çevre için zararlı olarak sınıﬂandırılan maddeler içermez.
Atölye ve sanayi için üniversal temizleyici. Makine ve aletleri temizlemek ve
yağdan arındırmak için.
Kireç çözücü olarak da kullanılabilir.
REMS CleanM püskürtmeli şişe, itici gazsız.

Teslimat kapsamı

REMS CleanM. Yağlı ve gresli kirleri hızlı ve güvenilir şekilde çözen son
derece etkili makine temizleme maddesi. Makineleri, aletleri vs. temizlemek
ve yağdan arındırmak için.
Ambalaj türü
Art.-No.
500 ml püskürtmeli şişe
140119R
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