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TEVAN FCM-1

Het product
Twee speciale additieven, invastevorm, ter versterking van der werking van Tevan 
RAPID TW en Tevan RAPID TWB.

Eigenschappen
FCM-1 zorgt als additief voor een extra goede verwijdering van zware ijzer (Fe) en 
mangaan (Mn) aanslag, zelfs van 1-2 cm dik.

Een nieuwe, revolutionaire reiniger gebaseerd op 
waterstofperoxide en perazijnzuur

WATERBEHANDELING

Gebruiksaanwijzing
FCM-1 + Tevan Rapid TW: Los 400 gram FCM-1 eerst op in 5 liter water. Goed roeren 
tot dat alles goed opgelost is. Daarna FCM-1 oplossing mengen met 22 kilo Tevan 
RAPID TW. Afhankelijk van de mate van vervuiling is verdunning met water mogelijk. 
Raadpleeg het speciale Product Instructieblad van Tevan RAPID TW voor inschatting 
van totale productverbruik

FCM-1 + Tevan Rapid TWB: Los 400 gram FCM-1 eerst op in 5 liter water.Goed 
roeren totdat alles goed opgelost is. Daarna FCM-1 oplossing mengen met 22 
kilo Tevan RAPID TWB.Deze oplossing is direct klaar voor gebruik. Raadpleeg het 
speciale Product Instructieblad van Tevan RAPID TWB voor inschatting van totale 
productverbruik.

BIJ GEBRUIK VAN FCM-1 ALTIJD DE GEREINIGDE OPPERVLAKKEN GOED 
NASPOELEN MET SCHOON WATER ZODAT ALLE RESTEN VERDWENEN ZIJN !

Toepassing
FCM-1-poeder kan als additief toegevoegd worden aan RAPID TW e nRAPID TWB.
Toevoeging van FCM-1 poeder geeft ook een schuimend effect voor een langere 
hechting van het product aan het oppervlak.

Specifi catie
Uiterlijk:  wit poeder
Bevat:  Ascorbinezuur

Veiligheid
Bij het gebruik van FCM-1 gelden geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruikerop aanvraag verkrijgbaar.

Opslag & Transport
Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aan gezien 
het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met 
betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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