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BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT  
 

UNIVERSAL POWERWASH  -   C375 
 

Chất tẩy rửa cực mạnh dạng Kiềm để loại bỏ dầu mỡ, cặn bẩn 
 
 
  

UNIVERSAL POWERWASH là một chất tẩy rửa mạnh do có tính kiềm cao nên sản phẩm được thiết kế nhằm loại bỏ nhiều chất 
bẩn như dầu mỡ, bụi bẩn từ khung xe, thân xe hoặc trong nhà máy có các thiết bị. UPW cũng có khả năng loại bỏ dư lượng trong 
thực phẩm, chất béo và dầu cặn ra khỏi thiết bị và trên bề mặt chế biến lương thực thực phẩm. 

 
ĐẶC  TÍNH 
• Công thức cô đặc có chứa Natri Hydroxit đảm bảo được hóa chất phản ứng nhanh chóng với cặn bẩn cứng đầu và 
hóa chất có khả năng pha loãng để tiết kiệm chi phí  
• Loại bỏ dầu, mỡ, bụi bẩn  
• Loại bỏ được dư lượng của thực phẩm như chất béo, mỡ, protein. 
• Có chứa chất làm mềm nước và huyền phù để duy trì hiệu quả ngay cả ở những khu vực có nước cứng 
• Không mùi

 
ỨNG  DỤNG 
• Universal Powerwash có thể sử dụng để làm sạch khung xe, thân xe, nhà xưởng và các thiết bị  
• Universal Powerwash ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan đến sản xuất thực phẩm bao gồm chế biến thực phẩm, lò giết mổ, căn tin, 
kho bãi và vận chuyển  
• Universal Powerwash phù hợp cho máy rửa áp lực  

 
HƯỚNG  DẪN  SỬ  DỤNG 
1. Sản phẩm có thể pha loãng trong nước lạnh hoặc nước nóng tuy nhiên pha loãng trong nước nóng sẽ đạt được hiệu quả tối ưu hơn. 
2. Sản phẩm còn được sử dụng sau khi gia công thành công một sản phẩm nào đó 
3. Thời gian tiếp xúc với chất bẩn ngắn  
4. Tác động mạnh mẽ lên những nơi có cặn bẩn  
5. Không được để khô trên bề mặt  
6. Rửa kỹ lại bằng nước sạch  

 
Tỷ lệ pha loãng sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng mức độ: 
Để pha loãng nhẹ Universal Powerwash sẽ pha tối đa 100 phần nước. Đối với sử dụng bình thường/ pha loãng trung bình tối đa 30 phần nước. Đối với 
các chất bẩn cứng đầu thì pha với 10 phần nước. Lưu ý: Dung dịch tẩy rửa thuộc loại kiềm mạnh nên có thể làm ảnh hưởng đến bề mặt nhôm, kẽm do 
đó phải hạn chế việc cho hóa chất tác động lên bề mặt này 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT  
Dạng : Lỏng  
Màu: Nâu nhạt 
Mùi : Nhạt 
Tỷ  trọng : 1.11 
Giá trị pH : >13.0 
Quy cách đóng gói : 5L, 20 L, 210L  & 1,000 L IBC 

 
THẬN  TRỌNG SỬ DỤNG  
Tránh làm đổ, tiếp xúc với da và mắt. Mặc quần áo bảo hộ, găng tay và bảo vệ mắt/mặt khi sử dụng 

 
BẢO QUẢN LƯU TRỮ 
Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu, đóng kín để nơi khô ráo. 
 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN  
Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn và để riêng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



T e c h n i c a l D a t a S h e e t  
 

UNIVERSAL POWERWASH  -  C375 

 
A powerful heavy-duty alkaline cleaner and degreaser 

 
 
 

UNIVERSAL POWERWASH is a powerful, high alkaline cleaner designed to remove a wide range of soils 
including oils, grease and grime from vehicle chassis, vehicle bodies, heavy plant and equipment. UPW will also 
remove food residues, fats, oils and carbonised deposits from food processing machinery and surfaces.  

 
FEATURES  
• Concentrated formula containing sodium hydroxide ensures rapid penetration of stubborn deposits and 
economical dilution rates. 
• Removes oil, grease, grime and road film.  
• Breaks down food residues, fats, protein and carbonised residues.  
• Contains water softeners and soil suspenders to remain effective even in areas with exceptionally hard water.  
• Non perfumed. 

 
APPLICATIONS  
• Universal Powerwash may be used to degrease and clean commercial vehicle chassis, plant and equipment.  
• Universal Powerwashhas wide ranging applications in all areas involved in food production, including food processing, 
slaughterhouses, canteens, warehousing and transportation. 
• Universal Powerwash is suitable for manual or pressure washer application. 
 
DIRECTIONS FOR USE  
1. May be diluted with hot or cold water though for optimum performance hot water is preferred.  
2. Apply to surfaces ensuring complete coverage.  
3. Allow a short contact time to penetrate and lift dirt.  
4. Agitate stubborn deposits where required.  
5. Do not allow to dry onto surfaces.  
6. Rinse thoroughly with clean water. 

 
Dilution rates will vary depending upon the type and degree of soiling:  
For light soiling dilute Universal Powerwash with up to 100 parts water. For normal use/medium soiling dilute with up to 30 parts water. 
For heavy soiling dilute with up to 10 parts water. Note: Strongly alkaline solutions may adversely effect aluminium and galvanised 
surfaces, ensure therefore that contact with these surfaces is prevented/minimised. 
 
TECHNICAL DATA  
APPEARANCE : Liquid  
COLOUR : Light brown  
ODOUR : Mild  
RELATIVE DENSITY : 1.11  
pH-VALUE, CONC. SOLUTION : >13.0  
PACK SIZES : 5 litre, 20 litre, 210 litre & 1,000 litre IBC 
 
USAGE PRECAUTIONS  
Avoid spilling, skin and eye contact. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. 
 
STORAGE PRECAUTIONS  
Store in tightly closed original container in a dry and cool place. 
 
HEALTH AND SAFETY  
Health and Safety Data sheet available separately. 
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