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F&M MILJØ-AVFETTER

Bruksområder:

F&M Miljø-Avfetter benyttes til avfetting og 
rengjøring av:

▪dekk/rigg

▪vegger/skott

▪verktøy

▪maskiner

▪sentrifugekopper

▪produsert vann filtre

▪glykolsystemer (før descaling)

Avfetteren kombineres ofte med den sure 
F&M Green Energy. 

Anvendelse/prosedyre:

Rengjøring/kaldavfetting: 

1.Bland 1 del konsentrat med 3 - 7 deler 
ferskvann (hvis det er mye vann på dekket, 
bruk mer konsentrert blanding). 

2.Fordel bruksløsningen ut over de 
forurensede flatene. 

3.La det virke i 5 - 15 minutter og spyl av. 
Høytrykk med varmt vann anbefales. Unngå 
at det tørker ut, da effekten reduseres. 

Avfetting av lukket system (CIP):

1.Bland 1 del F&M Miljø-Avfetter med 9 
deler ferskvann (10%). 

2.Varm blandingen til over 45 °C. 

3.Sirkuler bruksløsningen i 1-3 timer etter
oppnådd temperatur. 

4.Drener og skyll systemet med ferskvann. 

5.Følg deretter prosedyre for ny rens med 
F&M Green Energy, for fjerning av humus, 
kalk, skjell, rust og annen scale.

Se også fullstendig prosedyrer fra F&M 
Miljøkjemikalier.

Materialpåvirkning:

Skader ikke metaller eller gummi. Kan uten 

betenkelighet benyttes på materialer som 

aluminium, messing, glass og de fleste typer 

plast. OBS! Visse typer gummi kan påvirkes ved 

kan påvirkes ved langvarig kontakt, som for 

eksempel nitril-, neopren-, vitongummi. PVC kan 

påvirkes, prøv derfor først på en mindre 

overflate.

Helse & miljø:

Produktet er ikke helse- eller miljøskadelig. 

Unngå kontakt med øynene. Håndter varme 

vesker med forsiktighet, pga. fare for 

brannskader. Produktet er registrert i databasen 

CHEMS™ (for offshorebransjen).

Avfallshåndtering:

Klassifisering av avfall avhenger av hva som er 

renset bort. Slikt avfall skal håndteres etter

myndighetenes forskrifter for det aktuelle avfallet. 

Emballasjen sorteres som hard plast. 

Transport & lagring:

Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner. 

Anbefalt lagringstemperatur er 0 - 25 °C. 

Produktet kan fryses og tines uten at effekten 

reduseres. Kontroller etter 3 år.

Innhold:

BIO GEN ACTIVE® og tensidprodukt.

Teknisk spesifikasjon:

pH-verdi: 10,5 ± 0,3

Densitet: 1,0 kg/l.

F&M Miljø-Avfetter er et helse- og miljøvennlig vedlikeholdskjemikalie for kald- og 

varmavfetting. Den løser effektivt oljer, glykol, voks, fett og annet smuss og fungerer 

godt ned mot 0 °C. F&M Miljø-Avfetter brukes til riggvask og til avfetting av lukkede 

systemer, for eksempel varmevekslere med glykol. F&M Miljø-Avfetter inneholder BIO 

GEN ACTIVE®, en unik sammensetning basert på fermentert myse.


